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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 Vakant  

Vildtreguleringsudvalg 

Formand Christian Bærentsen 4586 5342 

PR-udvalg 

Formand Christian Bærentsen 4586 5342 

Madudvalg 

Formand Sven Hoe-Hansen 4576 0144 

Knivudvalg 

Formand Steen Hoffmann 4824 5252 

Foreningsjagter 

Formand Jens Hansen 2173 8310 

Rævegrave 

Formand Christian Bærentsen 4586 5342 

Klubhus 

Formand Max Elbæk 2660 7825 

 JKF  

Formand Max Elbæk 2660 7825 

Næst fmd. Thommy Hoe 4586 4993 

Sekretær Peter Windfeld 2112 4596 

Grønt råd Flemming Eilsø 4586 1906 

Bestyrelse  og  udvalg 

Pro Reklame 
Falkevej 5 

3400 Hillerød 
tlf.:  26 34 38 00 S

p
o

n
s
o

r 

Bestyrelse 

Formand Max Elbæk 

Lundtoftegårdsvej 101 1.th. 
2800 Kgs. Lyngby 

4587 1108   -  2660 7825 

Næstform. Christian Bærentsen 
2218 8002 

Kasserer Steen Hay Simonsen 
4581 4112  -  2898 8671 

 
Anne  Schouenborg        
2231 8010 

 
Brian Elbæk 

2843 1501 

 
Per Støvring Sørensen 

2071 8570 

 
Peter Windfeld 
2112 4596 

 
Dennis Schultz 
2034 0838 

 
Christian Sørensen 

4020 1313 

Suppleant 
Kent Rasmussen 

2370 6809 

Suppleant 
Niels Henrik Findsen 

2427 1076 

  
Bladudvalg / Redaktion – IT 

Redaktion 
Annoncer 

Karin Thrane  

4911 2397 

IT 
ansvarlig 

Brian Elbæk 
2843 1501 

  
Medlemsregistrering 

 Max Elbæk                   
2660 7825 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestyrelse 

Formand Max Elbæk 

Lundtoftegårdsvej 101 1.th. 
2800 Kgs. Lyngby 

4587 1108   -  2660 7825 

Næstform. Christian Bærentsen 
2218 8002 

Kasserer Steen Hay Simonsen 
4581 4112  -  2898 8671 

Anne  Schouenborg       



3 

www.HOOJ.dk 

Brave jægere – kære medlemmer ! 
 
Nu varer det ikke længe inden vi kan se tilbage på endnu 
en jagtsæson. Om det har været en god sæson eller det 
modsatte, så er det en noget hver især må gøre op med sig 
selv. En ting har dog været kendetegnende for dette års 
jagtsæson, det er det gode vejr som har gjort at dette års 
jagtoplevelser vejrmæssigt hører til de bedre.  
 
Som bekendt blev vores flugtskydebane lukket ned af kommunens miljøafdeling 
på grund af en enkelt klage fra en borger i Birkerød som i øvrigt først har købt sit 
hus i 2010, et hus i naturskønne omgivelser, ned til Sjælsø og med skydebaner 
som nærmeste nabo. Vores ulykke var, at vi havde fejlplaceret 2 støjskærme. Nu 
arbejdes der på højtryk for at løse problemerne, så vi igen kan få lov til at skyde 
på flugtskydebanen. Vi håber på, at dette vil ske f.o.m. april 2014, men hvis det 
viser sig at vores forventninger til hurtig ekspedition slår fejl, så beder vi om jer 
medlemmers forståelse for en evt. forsinkelse. 

 
Der skulle have været afholdt ekstra-ordinært repræsentantskabsmøde i Danmarks 
Jægerforbund d. 5. december, hvor repræsentantskabet skulle stemme om en 
rammebevilling på ca. 60 mill. til et nyt fælles domicil, som skal ligge ved Kalø. I den 
forbindelse skulle der optages et lån på op til 40 mill..  
Om ønsket om et ”GO” var gået igennem skal jeg ikke kunne udtale mig om, men i 
betragtning af det materiale som var tilgået de delegerede til repræsentantskabet, så 
vil det efter min mening være Danmarkshistoriens tyndeste grundlag at bevillige penge 
til, da der ikke forelagde et komplet brugbart budget for projektet, men kun et prospekt 
med uigennemsigtige enkle tal der i øvrigt var fejlbehæftede. 

Grundet stormen og nedlukning af Danmark, så blev mødet aflyst og udsat til 4. januar. 
Jeg kan af gode grunde ikke oplyse jer om hvad resultatet bliver, af den gode grund, at 
denne beretning inden den nye mødedato er kommet i det færdige blad. Nærmere om 
resultatet vil naturligvis blive oplyst på den kommende generalforsamling samt på 
vores hjemmeside.  

Generalforsamling, - husk at den bliver afholdt onsdag d. 22. januar 2014. I lighed med 
tidligere år, så indleder vi den med en gang fællesspisning. Det er en vigtig 
generalforsamling, da der skal vælges nye folk til bestyrelsen. Max, Anne og Niels-
Henrik har meddelt at de ikke genopstiller, hvorfor der skal vælges nye 
bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen har dog nogle navne til nye 
bestyrelsesmedlemmer, men det kunne jo godt være at andre har lyst til at tage en 
tørn i foreningen, så mød endelig frem. Bestyrelsen vil glædes sig over hvis der 
kommer mange medlemmer til foreningens generalforsamling og giver jeres mening til 
kende. 

JKF holder årsmøde 27. januar 2014, kl. 19.00 i HOOJ huset. Hvis nogen ønsker evt. 
at blive indstillet til valg som repræsentantskabsdelegeret i Danmarks Jægerforbund, 
så skal dette ske på JKF årsmødet. 

 

 

Må Diana følge dig på de krogede stier 
Max Elbæk - formand 
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Ny Redaktør 
 
Kære alle, 
 
Som Max nævnte i sidste udgave af medlemsbladet, så har jeg indvilliget i at overtage 
hvervet som redaktør efter ham. Jeg takker for tilliden, som jeg håber at jeg kan leve 
op til. Jeg vil selvfølgelig, så småt forsøge at sætte mit eget præg på bladets indhold 
og layout, men har i den grad også brug for at I kommer med indlæg, billedmateriale 
fra div. foreningsarrangementer, gode ideer og konstruktiv kritik. 
 
Mit navn er Karin Thrane og jeg er en midaldrende nyjæger, der tog jagttegn i 2011. 
Jeg er gift med Niels Thrane, som varetager den tekniske service på vores 
flugtskydebane. I mit daglige virke er jeg ansat på 15ende år hos Coloplast i Corporate 
Quality Assurance, hvor jeg underviser i og konfigurerer de kvalitetsprocesser som 
ligger på en IT platform.   
 

Jeg er mor til 3 snart voksne børn, hvoraf min søn Peter på 17 
tog jagttegn i 2012. Jeg har endnu selv mit første jagtbytte til 
gode, men har tilbragt mange dejlige timer i naturen og ikke 
mindst som frivillig på vores flugtskydebane, hvor jeg selvfølgelig 
også træner mit mesterøje. Jeg håber at min interesse for alt, der 
har med natur at gøre, samt min evne til at formidle, vil vise mig 
værdig som redaktør.  
 
Kontakt information: 
E-mail : dkkth@outlook.dk 
 

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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

mailto:dkkth@outlook.dk
http://www.hooj.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. 
 
 
 
 
 
 

SPISNING 
 

Spisning starter  kl.  18.15, og menuen består af Stegt flæsk med persillesovs. 
pris:  kr.  80,-  incl. 1 øl/vand + 1 snaps 

 
Tilmelding til spisning nødvendig,  senest 17. 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 

 
 

mailto:jagt@netbrev.dk
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Flugtskydebanen 
Et nyt år er begyndt og det giver lejlighed til at gøre status på det forgangne år på 
flugtskydningsbanen. 2013 var det første år hvor vi valgte at åbne for et stort antal 
elever i starten af året, både egne såvel som udefra kommende jagttegnselever. 
Næsten 1.000 elever var på vor skydebane i det forgange og det har kun kunnet lade 
sig gøre ved den store indsats som flere instruktører og hjælpere lagde for dagen – en 
stor tak til dem. 
I sommeren 2013 gennemgik flugtskydningshuset en omfattende renovering blandt 
andet med udvendig maling, renovering af køkken samt andre indvendige 
forbedringer. På bagsiden af flugtskydningshuset blev der etableret en overdækning til 
vort materiel. (se billeder under Flugtskydebane – Teknik s. 10-11) 
Vi brugte også året 2013 til et forsøg med at åbne for en 3. skydedag i løbet af ugen 
(tirsdag), hvilket viste sig at være en stor succes, såedes at vi har haft en stigning og 
tilgang af nye skytter på banen. Det er naturligvis meget tilfredsstillende. 
2013 var også året hvor de første skridt til en sporting bane blev taget, nye maskiner 
blev anskaffet og 8 nye maskinhuse blev bygget og placeret. Kabler blev gravet ned 
og i det hele taget var der en stort aktivitets niveau omkring dette projekt. 
I efteråret 2013 løb vi ind i et par små udfordringer med hensyn til strøm, men mere 
vigtigt, blev vi gjort bekendt med at nogle af vore skydepladser ikke er placeret korrekt 
i forhold til den miljøgodkendelse som vi har. Dette betyder at vi skal have flyttet disse 
pladser til korrekte positioner. Selv om det kan virke som relativt små tilpasninger så 
kræver det at vi får kommunens tilladelse til at dette samt deres accept af at det er 
inden for den eksisterende miljøgodkendelse og dermed kun er tale om justeringer. Vi 
afventer stadig kommunens godkendelse af dette, og denne proces har været 
forsinket at det netop afholdte kommune valg i november.   
Hvor står vi så nu? 
Vi arbejder for at få kommunen til at give det tilsagn som vi har brug for så hurtigt som 
muligt. Med det i hånden kan vi få foretaget de nødvendigt lyd-/støjberegninger for de 
ny positioner for skydestandene. Herefter kan vi få flyttet de skydestande så står 
forkert og få afsluttet sporting banen.  
Rent tidsmæssigt gør vi alt hvad vi kan for at få afsluttet dette inden skyde sæsonen 
starter i foråret 2014, og når den tid nærmer sig, vil vi give jer alle en opdatering af 
situationen. 
Slutteligt vil jeg benytte lejligheden til at ønske jer alle et rigtigt godt nytår og jeg håber 
meget at se jer på vor flugtskydningsbanen i 2014. 
De bedste nytårshilsner  
 
Kent Kongsdal Rasmussen 
Formand for HOOJ flugtskydning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Denne model gælder kun foreningens eget medlemsblad. 

 

http://www.hooj.dk/
mailto:jagt@netbrev.dk
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10 Års Service Garanti 

ved køb af våben!

Medlem af 
jaguargruppen!
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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 
 

Januar: 

8. – 15. – 22. – 29. 

Februar: 

5. – 12. – 19. – 26. 

Marts: 

5. – 12. – 19. – 26. 

 

http://www.hooj.dk/
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Riffelskydning – forår 2014 
Riffel udvalget ser tilbage på et år med masser af aktiviteter og mange besøgende på 
jagtskydebanen ved Hanebjerg. De nye faciliteter med den udvidede terrasse og store 
overdækning gør, at det ikke længere er vejret, som er afgørende for, om man kører 
forbi for at løsne et par skud. Mange har også taget vel imod den store grill, som 
tændes op hver mandag, således at der nu flittigt bliver grillet pølser og kød mellem 
skydningerne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lige nu holder vi vinterlukket. Vi starter sandsynligvis op med en søndagsskydning 
første søndag i marts og derefter igen på mandage i april. De endelige datoer er dog 
endnu ikke fastlagt. De vil blive annonceret på hhkriffel.dk senere. 
 
På vegne af riffeludvalget ønskes alle et lykkebringende nyt år med masser af 
spændende oplevelser. 
 
Alexandra Overgaard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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.  

 

http://hhkriffel.dk/
http://www.hooj.dk/


10 

www.HOOJ.dk 

 
 

Flugtskydebanen – Teknik 
 
Den tekniske service på skydebanen har været omfattende i det forgangne år. Ud over 
det almindelige vedligehold (opfyldning af duer, bortskaffelse af affald, tømning af 
toiletvogn, græsslåning m.v.), er der blevet malet og hovedrengjort hus, lagt nyt 
køkkengulv, bygget nye duehuse, bygget bænke på standpladser, anlagt plads til 
toiletvogn, udjævnet grusvejen og udvidet terrasseoverdækningen. Der er blevet ydet 
uvurderlig hjælp til det hele fra en del frivillige, som utrætteligt har mødt op og bidraget 
med alt lige fra knofedt til ekspertise og fremskaffelse af materialer til favorable priser, 
til glæde for hele foreningen. Det vil kræve for meget spalteplads at nævne alle navne, 
men I ved selv hvem I er. Jeg vil gerne herigennem takke jer for jeres indsats og ikke 
mindst det hyggelige samvær vi har haft i den forbindelse. Jeg håber I vil deltage igen i 
2014 og viser her lidt billeder fra året der gik, i håb om at det måtte inspirere endnu 
flere til at give en hånd med, i vores alles fælles interesse. 
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Har I fået lyst til at deltage i vores frivillige arbejde med 

vedligehold af vores flugtskydebane, så send mig jeres 

kontaktoplysninger på en mail til:  

 

ntr@tv.dk 

 

skriv gerne, hvad I kunne forestille jer at bidrage med 

(alt lige fra græsslåning til arbejdsweekender), så hører I 

fra mig når tiden nærmer sig. 

 

Med ønsket om et godt nytår til alle, 

 

Teknisk Leder – Niels Thrane 

mailto:ntr@tv.dk
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HOOJ husets åbningstider 
 
HOOJ-huset,  Enghave 38,  2960 Rungsted Kyst 

 
NB : Grundet jagttegnsundervisning flyttes åbningsaftner til mandage 
 
Åbent for alle medlemmer og gæster nedenstående mandage  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. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. januar 

24. februar 

31.  marts 
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Vidste du at……….. 
 

 
Jægerforbundet har indgået en række aftaler, der sikrer, at medlemmerne kan få rabat på 
forskellige produkter og serviceydelser. Det drejer sig blandt andet om fyringsolie, færgefart og 
hotelophold. Læs mere på denne adresse: 

http://www.jaegerforbundet.dk/Medlemsfordele.1195.aspx 

 
Christian Bærentsen blev interviewet til  TV Lorry den 9. oktober 2013 vedr. ræveskab. Du kan se 
hele indslaget på denne adresse: 

http://www.lorry.dk/artikel/183460?autoplay=1&video_id=83865 

 

http://www.jaegerforbundet.dk/Medlemsfordele.1195.aspx
http://www.lorry.dk/artikel/183460?autoplay=1&video_id=83865
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Hundesiden  

  
På vej mod 2014 har hundene nu allerede i flere måneder været på jagt, de 

elsker det, men det er ganske hårdt fysisk. Kun sportsstjerner er ude for 
samme behandling som hunde: sid stille, indtil der bliver skudt – og så af 
sted.  
 
Men sportsstjerner er langt mere forkælede end vores hunde, og selv efter 
ganske korte løb eller spring får idrætsudøvere massage, fysioterapi og 

alverdens andre behandlinger. 
 
Det får vores hunde desværre ikke. Derfor har deltagere fra 
hundetræningsholdet nu dannet HOOJ-hundenes svømmeklub, hvor vi 
svømmer ern gang månedlig, indtil træningssæsonen starter igen. 

 
Svømning giver god kondition, træner muskler – og er meget fornøjeligt. 

 
Første svømmedag den 30/11 var imponerende morsom! Hundenes øjne 
var store som tekopper, da de skulle i vandet første gang.  
 
Min hund har svømmet sig væk fra en korsbåndsskade, så svømning er 
ikke bare leg. 
 

Alle fotos er taget af Henrik Vedel, SkouVedel Foto 
 
Se de deltaqendes hunde oplevelser på 

 
 http://www.hooj.dk/aktivitet/udvalg_hund.asp 
 

 
 
 
 
 

http://www.hooj.dk/aktivitet/udvalg_hund.asp
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Dorthe modtager Balin  
 

 

 
Åh far, behøver du kommandere! 
 
Næste svømmedag er 25/1 kl. 14 – 17. Tilmelding til 
aschouenborg@gmail.com 

 
Vi ønsker alle et godt nytår og glæder os til at se jer til træning igen første 
mandag i april. 
 
Mange hilsner 
Anne 
  
 
 
 

 

mailto:aschouenborg@gmail.com
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Afsender: 
Karin Thrane 
Ådalsparkvej 17, 1.th. 
DK- 2970 Hørsholm B 

 

 

 

 

returneres ved varig adresseændring 


