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Fra Skovfogedens Vildretter 
 
 
 
Indmad af forårsbuk 

Indmaden: Hjerte, lever, tunge og nyrer 

250 gr letrøget bacon 

150 gr skalotteløg 

4 dl mælk 

4 dl suppe (den hjertet og tungen er kogt i) 

Sherry 

Salt og peber 

10-12 hele peberkorn 

Knust salvie 

Jævning 

 

Indmaden lægges i eddikevand et par 
timer. Hjertet og tungen koges i letsaltet 
vand i ½ time med skalotteløg, 10-12 hele 
peberkorn og lidt knust salvie. Når det er 
kogt, skæres hjerte i 10-10 stykker på 
langs. Skindet flåes af tungen (dette gøres lettest ved at lægge den i koldt vand). Den 
skæres i stykker på langs.  
I en cocotte eller gryde kommes hjerte og tunge sammen med 4 dl af suppen, det er 
kogt i (den skal være siet) samt 4 dl mælk. Det står over ganske svag varme. 
Leveren skæres i skiver på ca- 2-3 cm. De vendes i mel med salt og peber, steges i 
smør på en pande og lægges over på et fad. Nyrerne skæres i 4 dele på langs, vendes 
i mel som leveren og steges på en pande sammen med baconen, der er skåret i 
skiver. Løgene brunes samtidig. Når baconen er færdig, lægges den over til leveren. 
Nyrerne og løgene kommes i cocotten eller gryden. Panden koges af med lidt af 
suppen og dette kommes også i. 
Tilsæt æidt kulør og jævning og smag til med salt, peber og sherry. Lige før 
serveringen skæres leveren i strimler på et par cm tykkelse og sammen med baconen 
kommes den i saucen. Det hele får et rask opkog og serveres i cocotten eller gryden.  
Serveres med kartoffelmos eller nye kartofler, kogt med dild. 
 
Billede og tekst gengivet fra ”Skovfogedens Vildtretter”. Forfatter og fotograf Troels Trier Mørk. Udsendt af Chr. 
Erichsens Forlag 1969 
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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 

 
Jakob Edelfeldt 
3049 1505 

 
Per Støvring Sørensen 
2071 8570 

 Peter Windfeld 
2112 4596 

 Dennis Schultz 
2034 0838 

 Mikkel Hald 
2145 5460 

Suppleant Klaus Hjelm 
6092 5492 

Suppleant Jesper Kær 
  
Bladudvalg / Redaktion – IT 
Redaktion 
Annoncer 

Karin Thrane 
dkkth@outlook.dk 
4911 2397 

Webmaster Jakob Edelfeldt 
30498570 

  
Medlemsregistrering 
 Per Støvring Sørensen 

2071 8570 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Sven Hoe-Hansen 5154 9239 

Knivudvalg 
Formand Steen Hoffmann 4824 5252 

Foreningsjagter 
Formand Jens Hansen 2173 8310 

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
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Hundehjælpen 
Red din jagtdag! 
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Brave jægere – kære medlemmer!  
 
 
En vinter er ved at gå på hæld og om vejrguderne vil så 

nærmer vi os foråret hvor mange aktiviteter starter igen. 

Vinteren over har der været en del aktiviteter i retning af 

vor flugtskydningsbane, som ud over os i HOOJ har involveret Danmarks 

Jægerforbund og Allerød kommune. På nuværende tidspunkt har vi ansøgt om 

dispensation fra fredningsmyndighederne samt om landzone godkendelse til 

etablering af skydestande mv. Begge disse er under behandling og vi håber på en 

positiv tilbagemelding på et tidspunkt efter påske. Selve tidspunktet har vi 

desværre ikke rigtig nogen indflydelse på. Herefter skal vi have søgt om 

byggetilladelse til skydestandene. Jeg håber fortsat på at vi kan få alle 

godkendelser/tilladelser på plads i første halvår af 2015. 

Vi havde en rigtig god generalforsamling d. 20. januar, hvor der blev redegjort for det 

forløbne år samt givet et lille indblik i det, som der arbejdes på for i 2015 og 

fremadrettet. Der er sket nogle udskiftninger i bestyrelsen og jeg vil gerne takke de 

som er trådt ud af bestyrelsen for deres indsats og byde de nye bestyrelsesmedlemmer 

velkommen. Vi har et meget ambitiøst program for det kommende år. 

En af de første ændringer vil være udviklingen af HOOJ’s media platform som pågår i 

øjeblikket. Samtidig har vi brug for at alle medlemmer får registreret og/eller 

opdateret deres e-mail adresser, da vi har alt for mange gamle og ubrugelige e-mail 

adresser, hvilket forhindrer os i at sende informationer til alle vore medlemmer. 

Der har for nyligt været afholdt møde i kreds 7 (hvor HOOJ er del af) med deltagelse 

fra HOOJ og jægerråd Hørsholm (tidligere kaldet JKF), hvor Hørsholm stillede 

forslag til ændringer af kredsreglementet (2 af 3 forslag blev støttet) og vil blive taget 

op på Danmarks jægerforbunds årlige forsamling i Maj. 

Endelig vil jeg benytte lejligheden til at ønske alle et godt forår og jeg ser frem til at 

kunne starte opbygningen af flugtskydningsbanen i løbet at forsommeren.  

 

Kent Kongsdal Rasmussen - Formand 
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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 
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10 Års Service Garanti 
ved køb af våben!

Medlem af 
jaguargruppen!

 
På jagt efter…………  
 
Her er 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 ingen indkomne annoncer til denne 

udgave.  
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Elektronisk medlemsblad 
 
Vi vil gerne give dig muligheden for 
at modtage dit medlemsblad fra 
HOOJ i elektronisk form.  
 
Det skal ikke være nogen 
hemmelighed, at porto udgifterne er 
stigende samtidig med at trykningen 
af bladet er en bekostelig affære. Vi 
vil gerne begrænse disse udgifter.  
 
Vi opfordrer dig derfor til, at skrive til 
 
stovring.sorensen@gmail.com  
 
og tilmelde dig det elektroniske 
medlemsblad. Vi vil så opdatere dine 
oplysninger i medlemsregistret.  

 

 

Riffelskydningen i gang igen 

Siden sidste HOOJ blad har riffeltræningen holdt vinterferie, men vi er startet 
op igen søndag d. 29. marts i tidsrummet 9-12. 

Fra torsdag d. 9. april kører vi så på igen de fleste mandage og torsdage 
under konceptet MAXI-mandage og TURBO-torsdage (læs mere herom på 
HHKRiffel.dk) indtil slutningen af juni (diverse Helligdage dog undtaget). Brug 
vores hjemmeside HHKRiffel.dk (HillerødHørsholmKarleboRiffel) for 
skydedatoer og tider – her findes også printervenlige oversigter. Desværre har 
nogle skytter kørt forgæves, når de har brugt Hanebjergs hjemmeside for 
skydedatoer og tider. Vi må understrege, at Hanebjergs oversigt KUN viser 
reservationer/brugsret og den er således IKKE udtryk for, hvornår HHKs 
riffelinstruktører rent faktisk er på banen. 

Generalforsamling 
Den 18. februar 2015 blev der holdt generalforsamling i HHK Sjælsø. Alle 
medlemmer af bestyrelsen, som var på valg, blev genvalgt. Endvidere blev 
det vedtaget, at foreningen skifter navn fra HHK Sjælsø til HHK Riffel. 
 
Riffelinstruktør - er det dig? 
Er du god til at skyde med riffel 
eller kan du lide at 
undervise/instruere? 
Interesserede kandidater er 
typiske med en sæson eller to 
som føl/elev, hvor du får indblik i 
instruktørjobbet og miljøet. Er du 
efter denne periode stadig 
interesseret og finder vi dig egnet, 
betaler foreningen for et 
riffelinstruktørkursus (1 weekend) eller et banekommandørkursus. Vil du høre 
mere, så kontakt gerne undertegnede. 
 
Vi ser frem til en aktiv og sjov sæson med såvel nye som gamle skytter. 

Alexandra Overgaard 
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DELTAG I HYGGELIG ARBEJDSWEEKEND 
(eller en af dagene, hvis du ikke kan begge dage) 

PÅ FLUGTSKYDEBANEN 
 
Kære alle  
 
Mens vi venter på at komme i gang med flugtskydning igen, må vi ikke 
glemme, at vores dejlige område og hus også bruges af hundefolket og 
bueskytterne. Derfor har vi flere gode årsager til at få gjort område og hus 
sæsonklart. 
 
Jeg opfordrer derfor alle, men i særdeleshed også hunde- og buefolk, til at 
deltage i arbejdsweekend på flugtskydebanen  
 

Lørdag og søndag d. 18. og 19. april 2015. kl 9-15 
 

Vi starter begge dage kl 9:00 med morgenmad og arbejdsopgavefordeling. 
Efter god indsats afslutter vi med fælles frokostspisning kl 14:00. Foreningen 
er vært for al drikke og bespisning disse to dage.  
 
Tilmeld dig gerne på ntr@outlook.dk eller 40763029 til Niels Thrane 
 

 

www.hooj.dk 
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HVOR HELDIG KAN MAN VÆRE ? 

 
Omkring Nytår var jeg sammen med min datter Susanne, min svigersøn 
Kasper og mine tre børnebørn Emil på 15, Emma på 13 og Gustav på 9 år på 
en uges safarirejse til Sydafrika.  
Vi boede på Helle og Per Grunerts dejlige Mpala Lodge, hvor alt var 
vidunderligt. Jeg havde selv været der 6 gange før og ville gerne vise dem 
stedet og give dem den oplevelse. 
Vi havde alle glædet os meget til at se en masse spændende dyr i deres 
naturlige omgivelser og jeg skal love for at vi var meget heldige.  
Bl.a. Big five bestående af 6 hvide næsehorn, mange elefanter i alle mulige  
størrelser, en del bøfler, 3 leoparder og 5 løver hvoraf et par parrede sig. 
Der var naturligvis andre dyr så som flodheste, krokodiller, giraffer, gnuer, 
zebraer, impalaer og mange mange flere. 
Familien har taget rigtig mange billeder som de er ved at redigere,  
se bare nogle her: 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi kan alle varmt anbefale et ophold på Mpala Lodge, hvor der også er mulighed 
for at gå på jagt. Prøv selv at besøge WWW.Mpala.dk 
 
De bedste hilsener - Jens Kronmann 
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1) Du vil nu have adgang til en ny menu i venstre side af skærmen. Her 
vælger du Selvbetjening – medlem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Dette vil udvide menuen i venstre side, og nu vælger du Min profil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Og Vupti! Du kan nu rette dine informationer. Ikke mindst udfylde 
feltet, som indeholder din mailadresse. Når du er færdig, skal du 
huske at klikke på Send 

 
Bemærk: Har du flere medlemskaber, er det vigtigt, at du er logget 
ind på dit ordinære-, ungdoms eller senior-medlemskab, når 
profilændringerne tastes ind. På den måde sikrer du, at 
ændringerne bliver overført til samtlige medlemskaber. 
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Guide til hvordan du opdaterer dine informationer på  
Dansk Jægerforbunds hjemmeside 
 
Det er meget vigtigt, at dine informationer altid er ajourførte, da vi bruger 
dine oplysninger om mailadresse, til at sende nyhedsbreve til dig.  
 
 
Hvordan DU opdaterer dine informationer: 
Dette er noget, man selv skal gøre på Jægerforbundets hjemmeside, 
desværre er det ikke muligt for foreningen at komme til de enkelte 
medlemmers data. 
Heldigvis er det relativt simpelt: 
 

1) Åben Jægerforbundets hjemmeside på www.jaegerforbundet.dk 

 

 

2) Når hjemmesiden er åbnet, vil du se en menu. I højre side af menuen, 
klikker du på MEDLEMSNET 
 

 

 

 
3) Du vil blive præsenteret for en Login side. Dit Brugernavn er dit 

medlemsnummer i Danmarks Jægerforbund (7841xxxxxx), og 
Adgangskoden er dit postnummer 
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AFHOLDT FOREDRAGSAFTEN OM GÅSE/ANDEKALD OG 

BUEJAGT 
 

 

 
 
 
Onsdag den 25. februar mødte omkring 30 spændte jægere og andre interesserede op 
i HOOJ huset for at høre Eric Paulsen fortælle om Waterfowl. Jagtforeningen stod for 
en god kop kaffe og der var mulighed for at købe øl og vand.  
 
Eric fortalte om jagten på vandfugle i almindelighed, men meget levende, i 
særdeleshed om gåsejagt. Han demonstrerede brugen af lokkekald, som viste sig at 
være en ret speciel brumme-teknik.  
 
Han startede ud med at fortælle, hvordan han var kommet frem til denne teknik og viste 
også nogle fløjt han brugte til at kalde vadefugle. Han havde videofilmet nogle gæs som 
reagerede på hans kald. Det var meget interessant, at se hans teori virke i praksis.  
 
Dennis Paulsen, fra samme 
firma, havde et kort indlæg om 
bueskydning, som vækkede 
en interesse for at høre mere 
om dette.  
 
Derfor vil jeg gerne opfordre til 
at få DKWAI ud igen og måske 
tale til en endnu større 
forsamling og gerne på 
flugtskydebanen, så også 
bueafdelingen af HOOJ kan få 
glæde af firmaets gode tilbud, 
som de for øvrigt også delte med os den aften.  

 
 
Indlæg skrevet af Niels Thrane 
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Supplerende foreningsjagterne har vi afholdt 2 dagjagter i hhv. Tureby og  
ved Slagelse. Disse jagter er forløbet meget fint med deltagelse. Bedre end forventet.  
Ingen tvivl om at interessen er til stede. 
 
Vores jægere har deltaget for første gang på disse jagtarealer og har udvist en grad af 
jagtetik, sikkerhed og våbenbetjening, som har betydet, at vi er velkommen igen i den 
kommende efterårssæson. Det glæder vi os meget til at vende tilbage til og informere 
jer alle mere om. 
  
Blikket vender sig allerede mod den kommende jagtsæson og ikke mindst bukkejagten i 
Danmark. For mange danske jægere er 16. maj, hvad elgjagten er for en jæger i 
Sverige. Men mange andre jagter venter forude. Til alle jer der deltager på disse - 
Rigtig godt jagtsæson! 
  
Peter Windfeld 
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Foreningsjagter og Dagjagter 
 
Foreningsjagterne og dagjagterne løb af staben i efteråret med stor interesse og fin 
deltagelse. Foreningsjagterne kunne i 2014 for et enkelt steds vedkommende afvikles 
på kendte jorde men også nye er kommet til i 2014. 
  
Vi takker meget for de muligheder der er givet os og en særlig tak til de personer, 
initiativer og netværk der har været sat i spil for at ny-jægere, fortsat har fået mulighed i 
Hørsholm og Omegns jagtforening, at komme på disse ny-jæger/reguleringsjagter. 
  
Vi ved, at det er værdsat som ny-jæger, at disse muligheder findes og tilbydes. Og er 
der noget bedre end, at være sammen med gode jagtkammerater og i det forum lære 
en masse om jagt i praksis fra de mere erfarne jægere? Det er et fællesskab som vi 
skal værne om. Det er bl.a. hér den enkelte jæger udvikler sig. 
  
Foreningsjagterne, blev traditionen tro, afsluttet i starten af januar 2015 med en 
jagtfrokost i HOOJ Huset, hvor Karlebo Kro leverede en dejlig buffet så stor, at vi knap 
kunne komme igennem. I løbet af foreningsjagterne er der uddelt en lind strøm af bøder 
for det ene og det andet til alle deltagende jægere. 
  
Noget lærer man af og noget husker man, men mest af alt har bøderne givet os mange 
gode grin, styrket vores fællesskab og midler til en dejlig frokost. Ved disse jagter er der 
ikke så meget vildt på paraden, men der er så meget andet! 
  
- Tak for dejlig stemning, deltagelse, sikker jagt og samvær til alle som har deltaget i 
foreningsjagterne! 
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FORENINGSJAGTERNE 

 
HOOJ har i afvigte jagsæson gennemført 3 foreningsjagter. De senere års knaphed på 
revirer har været lidt af et problem for os, men i år lykkedes det at etablere kontakt til et 
par lodsejere i Gunderød, som bifalder tanken om at lade foreningen komme ”på 
besøg” med ny-jægere til optræning i jægeradfærd i felten. Vi har dermed kunnet 
tilbyde 3 jagter på 3 forskellige revirer, hvilket har været en saltvandsindsprøjtning og 
samtidig ekstra motivation for udvalget.  
Som bekendt lægges der ved vores jagter ikke op til svulmende parader. Til gengæld er 
stemningen i top, og udvalget konstaterer med tilfredshed, at de nye jægere har været 
lydhøre over for de adfærdsmæssige korrektioner, som hører sig til, når vi skal optræde 
i samlet flok og samtidig skal tilse at sikkerheden er højt prioriteret. Vores indsats for så 
vidt angår jægeradfærd har altså båret frugt. Vore værter har været tilfredse med vores 
optræden og har givet grønt lys for et come-back næste år. Det siger vi tak for.  
Afslutningsfrokosten efter den sidste jagt fandt sted i HOOJ-huset, og her blev de sidste 
”skud i bøssen” (billedligt talt) fyret af, og under hyggelige rammer kunne bødekassens 
indhold sendes tilbage til bidragyderne. 
At vi ikke har kunnet kombinere jagterne med træning på skydebanen er beklageligt, 
men det har som bekendt sin egen logiske forklaring. Vi håber at 2015 bliver året, hvor 
vi igen kan komme på skydebanen.  
 
På udvalgets vegne 
Jens Hansen  
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Foreningsjagter og Dagjagter 
 
Foreningsjagterne og dagjagterne løb af staben i efteråret med stor interesse og fin 
deltagelse. Foreningsjagterne kunne i 2014 for et enkelt steds vedkommende afvikles 
på kendte jorde men også nye er kommet til i 2014. 
  
Vi takker meget for de muligheder der er givet os og en særlig tak til de personer, 
initiativer og netværk der har været sat i spil for at ny-jægere, fortsat har fået mulighed i 
Hørsholm og Omegns jagtforening, at komme på disse ny-jæger/reguleringsjagter. 
  
Vi ved, at det er værdsat som ny-jæger, at disse muligheder findes og tilbydes. Og er 
der noget bedre end, at være sammen med gode jagtkammerater og i det forum lære 
en masse om jagt i praksis fra de mere erfarne jægere? Det er et fællesskab som vi 
skal værne om. Det er bl.a. hér den enkelte jæger udvikler sig. 
  
Foreningsjagterne, blev traditionen tro, afsluttet i starten af januar 2015 med en 
jagtfrokost i HOOJ Huset, hvor Karlebo Kro leverede en dejlig buffet så stor, at vi knap 
kunne komme igennem. I løbet af foreningsjagterne er der uddelt en lind strøm af bøder 
for det ene og det andet til alle deltagende jægere. 
  
Noget lærer man af og noget husker man, men mest af alt har bøderne givet os mange 
gode grin, styrket vores fællesskab og midler til en dejlig frokost. Ved disse jagter er der 
ikke så meget vildt på paraden, men der er så meget andet! 
  
- Tak for dejlig stemning, deltagelse, sikker jagt og samvær til alle som har deltaget i 
foreningsjagterne! 
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FORENINGSJAGTERNE 
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Hundesiden  
  
En aktiv vintersæson er slut 
Vi plejer at holde os til forårs- og efterårstræning, men i 2014 – 2015 er det lykkedes at 
have all year træning. 
Vi ved af erfaring, at når hundetræning slutter sidste mandag i september, er der kun 
jagt i hundeførernes hoveder – og det er dejligt, at hundene på jagterne skal bruges til 
det, de er trænede til. Det er formålet med det hele. 
Allerede i oktober var der dog efterspørgsel på træning med fokus på udvalgte øvelser, 
efter deltagernes behov, og Ejner påtog sig denne træning i oktober, november. Hunde 
i alle aldre deltog, så det blev i høj grad individuel undervisning ledsaget af fælles 
øvelser, som hundene måtte klare alt efter deres niveau. Det er som altid godt og 
effektivt med små grupper, der træner udvalgte udfordringer. 
 
I januar og februar var der hundesvømning for at få de jagttrætte hundeben 
genoptrænede. Vi har altid nogle meget oplevelsesrige dage i Frederikssund 
Hundecenter, hvor der er et stort bassin, der kræver en solid indsats af både hund og 
fører. 
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I februar startede Lisbeths rallytræning, i alt 4 gange, med stor deltagelse. Det er en ny 
træningsform, der kræver megen opmærksomhed og præcision hos førerne, og det er 
måske noget, der skal arbejdes med, for at hunden kan gennemgå en bare nogenlunde 
sikker runde. Hver gang banen skal gennemgås, er det som en prøve, ekvipagen kan 
ikke skjule sig som på et hold. Det viste sig at være en krævende træningsform, som vi 
påtænker at lægge ind i den almindelige hundetræning.  
 
Kommende træning 
Hundetræning starter igen mandag den 13. april, i alt 8 mandage, hver gang på 
Flugtskydebanen, Ellebækvej, Birkerød.  
 
Første aften sker 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 planlægger de 4 kendte hold: apportering, grundtræning 1 og 2 samt et hvalpehold. 
Rallyøvelser vil blive indlagt i grundtræning 1 og 2, lige som apporteringshundene 
forventes at gennemgå banen et antal gang. 
 
Vi glæder os til at se jer i terrænet igen den 13. april.   
 
Mange hilsner 
Anne   
aschouenborg@gmail.com 
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AFHOLDT FOREDRAGSAFTEN OM GÅSE/ANDEKALD OG 

BUEJAGT 
 

 

 
 
 
Onsdag den 25. februar mødte omkring 30 spændte jægere og andre interesserede op 
i HOOJ huset for at høre Eric Paulsen fortælle om Waterfowl. Jagtforeningen stod for 
en god kop kaffe og der var mulighed for at købe øl og vand.  
 
Eric fortalte om jagten på vandfugle i almindelighed, men meget levende, i 
særdeleshed om gåsejagt. Han demonstrerede brugen af lokkekald, som viste sig at 
være en ret speciel brumme-teknik.  
 
Han startede ud med at fortælle, hvordan han var kommet frem til denne teknik og viste 
også nogle fløjt han brugte til at kalde vadefugle. Han havde videofilmet nogle gæs som 
reagerede på hans kald. Det var meget interessant, at se hans teori virke i praksis.  
 
Dennis Paulsen, fra samme 
firma, havde et kort indlæg om 
bueskydning, som vækkede 
en interesse for at høre mere 
om dette.  
 
Derfor vil jeg gerne opfordre til 
at få DKWAI ud igen og måske 
tale til en endnu større 
forsamling og gerne på 
flugtskydebanen, så også 
bueafdelingen af HOOJ kan få 
glæde af firmaets gode tilbud, 
som de for øvrigt også delte med os den aften.  

 
 
Indlæg skrevet af Niels Thrane 
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Supplerende foreningsjagterne har vi afholdt 2 dagjagter i hhv. Tureby og  
ved Slagelse. Disse jagter er forløbet meget fint med deltagelse. Bedre end forventet.  
Ingen tvivl om at interessen er til stede. 
 
Vores jægere har deltaget for første gang på disse jagtarealer og har udvist en grad af 
jagtetik, sikkerhed og våbenbetjening, som har betydet, at vi er velkommen igen i den 
kommende efterårssæson. Det glæder vi os meget til at vende tilbage til og informere 
jer alle mere om. 
  
Blikket vender sig allerede mod den kommende jagtsæson og ikke mindst bukkejagten i 
Danmark. For mange danske jægere er 16. maj, hvad elgjagten er for en jæger i 
Sverige. Men mange andre jagter venter forude. Til alle jer der deltager på disse - 
Rigtig godt jagtsæson! 
  
Peter Windfeld 
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Guide til hvordan du opdaterer dine informationer på  
Dansk Jægerforbunds hjemmeside 
 
Det er meget vigtigt, at dine informationer altid er ajourførte, da vi bruger 
dine oplysninger om mailadresse, til at sende nyhedsbreve til dig.  
 
 
Hvordan DU opdaterer dine informationer: 
Dette er noget, man selv skal gøre på Jægerforbundets hjemmeside, 
desværre er det ikke muligt for foreningen at komme til de enkelte 
medlemmers data. 
Heldigvis er det relativt simpelt: 
 

1) Åben Jægerforbundets hjemmeside på www.jaegerforbundet.dk 

 

 

2) Når hjemmesiden er åbnet, vil du se en menu. I højre side af menuen, 
klikker du på MEDLEMSNET 
 

 

 

 
3) Du vil blive præsenteret for en Login side. Dit Brugernavn er dit 

medlemsnummer i Danmarks Jægerforbund (7841xxxxxx), og 
Adgangskoden er dit postnummer 
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HVOR HELDIG KAN MAN VÆRE ? 

 
Omkring Nytår var jeg sammen med min datter Susanne, min svigersøn 
Kasper og mine tre børnebørn Emil på 15, Emma på 13 og Gustav på 9 år på 
en uges safarirejse til Sydafrika.  
Vi boede på Helle og Per Grunerts dejlige Mpala Lodge, hvor alt var 
vidunderligt. Jeg havde selv været der 6 gange før og ville gerne vise dem 
stedet og give dem den oplevelse. 
Vi havde alle glædet os meget til at se en masse spændende dyr i deres 
naturlige omgivelser og jeg skal love for at vi var meget heldige.  
Bl.a. Big five bestående af 6 hvide næsehorn, mange elefanter i alle mulige  
størrelser, en del bøfler, 3 leoparder og 5 løver hvoraf et par parrede sig. 
Der var naturligvis andre dyr så som flodheste, krokodiller, giraffer, gnuer, 
zebraer, impalaer og mange mange flere. 
Familien har taget rigtig mange billeder som de er ved at redigere,  
se bare nogle her: 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi kan alle varmt anbefale et ophold på Mpala Lodge, hvor der også er mulighed 
for at gå på jagt. Prøv selv at besøge WWW.Mpala.dk 
 
De bedste hilsener - Jens Kronmann 
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1) Du vil nu have adgang til en ny menu i venstre side af skærmen. Her 
vælger du Selvbetjening – medlem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Dette vil udvide menuen i venstre side, og nu vælger du Min profil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Og Vupti! Du kan nu rette dine informationer. Ikke mindst udfylde 
feltet, som indeholder din mailadresse. Når du er færdig, skal du 
huske at klikke på Send 

 
Bemærk: Har du flere medlemskaber, er det vigtigt, at du er logget 
ind på dit ordinære-, ungdoms eller senior-medlemskab, når 
profilændringerne tastes ind. På den måde sikrer du, at 
ændringerne bliver overført til samtlige medlemskaber. 
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Riffelskydningen i gang igen 

Siden sidste HOOJ blad har riffeltræningen holdt vinterferie, men vi er startet 
op igen søndag d. 29. marts i tidsrummet 9-12. 

Fra torsdag d. 9. april kører vi så på igen de fleste mandage og torsdage 
under konceptet MAXI-mandage og TURBO-torsdage (læs mere herom på 
HHKRiffel.dk) indtil slutningen af juni (diverse Helligdage dog undtaget). Brug 
vores hjemmeside HHKRiffel.dk (HillerødHørsholmKarleboRiffel) for 
skydedatoer og tider – her findes også printervenlige oversigter. Desværre har 
nogle skytter kørt forgæves, når de har brugt Hanebjergs hjemmeside for 
skydedatoer og tider. Vi må understrege, at Hanebjergs oversigt KUN viser 
reservationer/brugsret og den er således IKKE udtryk for, hvornår HHKs 
riffelinstruktører rent faktisk er på banen. 

Generalforsamling 
Den 18. februar 2015 blev der holdt generalforsamling i HHK Sjælsø. Alle 
medlemmer af bestyrelsen, som var på valg, blev genvalgt. Endvidere blev 
det vedtaget, at foreningen skifter navn fra HHK Sjælsø til HHK Riffel. 
 
Riffelinstruktør - er det dig? 
Er du god til at skyde med riffel 
eller kan du lide at 
undervise/instruere? 
Interesserede kandidater er 
typiske med en sæson eller to 
som føl/elev, hvor du får indblik i 
instruktørjobbet og miljøet. Er du 
efter denne periode stadig 
interesseret og finder vi dig egnet, 
betaler foreningen for et 
riffelinstruktørkursus (1 weekend) eller et banekommandørkursus. Vil du høre 
mere, så kontakt gerne undertegnede. 
 
Vi ser frem til en aktiv og sjov sæson med såvel nye som gamle skytter. 

Alexandra Overgaard 
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DELTAG I HYGGELIG ARBEJDSWEEKEND 
(eller en af dagene, hvis du ikke kan begge dage) 

PÅ FLUGTSKYDEBANEN 
 
Kære alle  
 
Mens vi venter på at komme i gang med flugtskydning igen, må vi ikke 
glemme, at vores dejlige område og hus også bruges af hundefolket og 
bueskytterne. Derfor har vi flere gode årsager til at få gjort område og hus 
sæsonklart. 
 
Jeg opfordrer derfor alle, men i særdeleshed også hunde- og buefolk, til at 
deltage i arbejdsweekend på flugtskydebanen  
 

Lørdag og søndag d. 18. og 19. april 2015. kl 9-15 
 

Vi starter begge dage kl 9:00 med morgenmad og arbejdsopgavefordeling. 
Efter god indsats afslutter vi med fælles frokostspisning kl 14:00. Foreningen 
er vært for al drikke og bespisning disse to dage.  
 
Tilmeld dig gerne på ntr@outlook.dk eller 40763029 til Niels Thrane 
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10 Års Service Garanti 
ved køb af våben!

Medlem af 
jaguargruppen!

 
På jagt efter…………  
 
Her er 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 ingen indkomne annoncer til denne 

udgave.  
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Elektronisk medlemsblad 
 
Vi vil gerne give dig muligheden for 
at modtage dit medlemsblad fra 
HOOJ i elektronisk form.  
 
Det skal ikke være nogen 
hemmelighed, at porto udgifterne er 
stigende samtidig med at trykningen 
af bladet er en bekostelig affære. Vi 
vil gerne begrænse disse udgifter.  
 
Vi opfordrer dig derfor til, at skrive til 
 
stovring.sorensen@gmail.com  
 
og tilmelde dig det elektroniske 
medlemsblad. Vi vil så opdatere dine 
oplysninger i medlemsregistret.  

 

 



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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Fra Skovfogedens Vildretter 
 
 
 
Indmad af forårsbuk 

Indmaden: Hjerte, lever, tunge og nyrer 

250 gr letrøget bacon 

150 gr skalotteløg 

4 dl mælk 

4 dl suppe (den hjertet og tungen er kogt i) 

Sherry 

Salt og peber 

10-12 hele peberkorn 

Knust salvie 

Jævning 

 

Indmaden lægges i eddikevand et par 
timer. Hjertet og tungen koges i letsaltet 
vand i ½ time med skalotteløg, 10-12 hele 
peberkorn og lidt knust salvie. Når det er 
kogt, skæres hjerte i 10-10 stykker på 
langs. Skindet flåes af tungen (dette gøres lettest ved at lægge den i koldt vand). Den 
skæres i stykker på langs.  
I en cocotte eller gryde kommes hjerte og tunge sammen med 4 dl af suppen, det er 
kogt i (den skal være siet) samt 4 dl mælk. Det står over ganske svag varme. 
Leveren skæres i skiver på ca- 2-3 cm. De vendes i mel med salt og peber, steges i 
smør på en pande og lægges over på et fad. Nyrerne skæres i 4 dele på langs, vendes 
i mel som leveren og steges på en pande sammen med baconen, der er skåret i 
skiver. Løgene brunes samtidig. Når baconen er færdig, lægges den over til leveren. 
Nyrerne og løgene kommes i cocotten eller gryden. Panden koges af med lidt af 
suppen og dette kommes også i. 
Tilsæt æidt kulør og jævning og smag til med salt, peber og sherry. Lige før 
serveringen skæres leveren i strimler på et par cm tykkelse og sammen med baconen 
kommes den i saucen. Det hele får et rask opkog og serveres i cocotten eller gryden.  
Serveres med kartoffelmos eller nye kartofler, kogt med dild. 
 
Billede og tekst gengivet fra ”Skovfogedens Vildtretter”. Forfatter og fotograf Troels Trier Mørk. Udsendt af Chr. 
Erichsens Forlag 1969 
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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 

 
Jakob Edelfeldt 
3049 1505 

 
Per Støvring Sørensen 
2071 8570 

 Peter Windfeld 
2112 4596 

 Dennis Schultz 
2034 0838 

 Mikkel Hald 
2145 5460 

Suppleant Klaus Hjelm 
6092 5492 

Suppleant Jesper Kær 
  
Bladudvalg / Redaktion – IT 
Redaktion 
Annoncer 

Karin Thrane 
dkkth@outlook.dk 
4911 2397 

Webmaster Jakob Edelfeldt 
30498570 

  
Medlemsregistrering 
 Per Støvring Sørensen 

2071 8570 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Sven Hoe-Hansen 5154 9239 

Knivudvalg 
Formand Steen Hoffmann 4824 5252 

Foreningsjagter 
Formand Jens Hansen 2173 8310 

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

po
ns

or
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Hundehjælpen 
Red din jagtdag! 
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Brave jægere – kære medlemmer!  
 
 
En vinter er ved at gå på hæld og om vejrguderne vil så 

nærmer vi os foråret hvor mange aktiviteter starter igen. 

Vinteren over har der været en del aktiviteter i retning af 

vor flugtskydningsbane, som ud over os i HOOJ har involveret Danmarks 

Jægerforbund og Allerød kommune. På nuværende tidspunkt har vi ansøgt om 

dispensation fra fredningsmyndighederne samt om landzone godkendelse til 

etablering af skydestande mv. Begge disse er under behandling og vi håber på en 

positiv tilbagemelding på et tidspunkt efter påske. Selve tidspunktet har vi 

desværre ikke rigtig nogen indflydelse på. Herefter skal vi have søgt om 

byggetilladelse til skydestandene. Jeg håber fortsat på at vi kan få alle 

godkendelser/tilladelser på plads i første halvår af 2015. 

Vi havde en rigtig god generalforsamling d. 20. januar, hvor der blev redegjort for det 

forløbne år samt givet et lille indblik i det, som der arbejdes på for i 2015 og 

fremadrettet. Der er sket nogle udskiftninger i bestyrelsen og jeg vil gerne takke de 

som er trådt ud af bestyrelsen for deres indsats og byde de nye bestyrelsesmedlemmer 

velkommen. Vi har et meget ambitiøst program for det kommende år. 

En af de første ændringer vil være udviklingen af HOOJ’s media platform som pågår i 

øjeblikket. Samtidig har vi brug for at alle medlemmer får registreret og/eller 

opdateret deres e-mail adresser, da vi har alt for mange gamle og ubrugelige e-mail 

adresser, hvilket forhindrer os i at sende informationer til alle vore medlemmer. 

Der har for nyligt været afholdt møde i kreds 7 (hvor HOOJ er del af) med deltagelse 

fra HOOJ og jægerråd Hørsholm (tidligere kaldet JKF), hvor Hørsholm stillede 

forslag til ændringer af kredsreglementet (2 af 3 forslag blev støttet) og vil blive taget 

op på Danmarks jægerforbunds årlige forsamling i Maj. 

Endelig vil jeg benytte lejligheden til at ønske alle et godt forår og jeg ser frem til at 

kunne starte opbygningen af flugtskydningsbanen i løbet at forsommeren.  

 

Kent Kongsdal Rasmussen - Formand 
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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 
 

Fo
rm

an
de

n 
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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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Afsender: 
Karin Thrane 
Ådalsparkvej 17, 1 th 
2970 Hørsholm B 
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returneres ved varig adresseændring 

Helge Christoffersen modtager diplom for 25 års medlemskab af Hørsholm og 
Omegns Jagtforening på årets Generalforsamling, der blev afholdt i Restaurant 
Sneppen på Jagt- og Skovbrugsmuseet i Hørsholm i januar 2015 


