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Alle rejser sig og vi mindes de af vore jagtkammerater som 
ikke længere er iblandt os (stillestund) 

 
 

 

Oprids 2018 2018 blev det første hele drift-år efter vi modtog vores nye 
Miljøgodkendelse. Året må samlet set beskrives som godt og 
tilfredsstillende selvom der naturligvis også har været 
udfordringer.  
 
Mange af vores medlemmer har været omkring foreningens 
aktiviteter og samlet set er tilbagemeldingerne fra alle udvalg 
meget positive. Og naturligvis har vi også forbedringspunkter 
som vi i bestyrelsen skal arbejde videre med.  
 
En del af det vi arbejder med, giver resultater forholdsvis 
hurtigt og andet er procesarbejde over tid. 
 
Vi har sikret en sund økonomi, vores medlemstal bevæger sig 
stille og roligt fremad og jeg synes det er værd at nævne, at 
Allerød Kommunes Miljøafdeling og Rambøll har haft uvarslet 
miljøbesøg på skydebanen.  
 
Vi er lidt stolte af, at vi efterfølgende har fået en skriftlig 
tilbagemelding, at driften af skydebanen, skydehusene, 
miljøhåndtering m.v. opfylder kravene i vores 
Miljøgodkendelse. Det synes jeg er et resultat vi kan være 
særdeles tilfredse med. 
 
Jeg synes samtidig, at det er værd at bemærke at vi i 2018 
ikke har modtaget klager fra vores naboer, hvilket vi tolker 
som et udtryk for at vores naboer kan se at vi overholder 
vores skydetider og skydedage.   
 



Vi håber derfor at 2019 bliver året, hvor vi i højere grad kan 
begynde at se på investeringer bredt set til gavn for vores 
medlemmer.  
 
Bestyrelsen er enige om, at vi i 2019 skal afse mere tid til idé 
og udviklingsarbejde. Dette fordi 2018 i høj grad kom til at 
handle om at få den samlede drift og organisering på plads.  
 
2018 blev også udfordrende fordi mange byrder og arbejde i 
vores forening lå på meget få skuldre. For nogle har byrden 
med både bestyrelsesarbejde og udvalgsarbejde været for 
stor og vi har derfor også måttet organisere os derefter. Vi er 
så heldige at de som takker af i bestyrelsen fortsat ønsker at 
hjælpe til i udvalgsarbejdet. Det er vi meget glade for.  
 
For at vores forening kan blive mere attraktiv skal vi have 
flere ressourcer ind som kan deltage i de forskellige arbejder 
foreningen har. Vi søger bl.a flere skydeinstruktører, hjælp til 
Tutten og hjælp til pasningsopgaver på vores terræn. Vi har 
mange ideer, men uden ressourcer til at drive dem frem er 
det svært at lykkes med ideerne.  
 
Samtidig gør det foreningen sårbar når vi mangler hænder. 
 
Når det er sagt skal alle der har hjulpet til på den ene eller 
anden måde i vores forening have en kæmpe tak!  Hjælp vi er 
meget taknemmelige for. 

 
 

 

Skydebanen Skydebanen 
Driften på skydebanen har overordnet fungeret i løbet af 
2018. Vurderet på MobilePay betalinger, kontantbetalinger 
og hundefolk benytter 225-250 personer skydebanen hen 
over sæsonen. I betragtning af, at vi har været lukket i godt 3 
år er det et godt bevis på at vi bevæger os fremad.  
 
Vi har haft ustabil drift på nogle kastemaskiner og ikke alle 
kastemaskiner/duer har været i funktion på alle skydedage.  
 



Der er udskiftet hovedlejer af Duomatic på 2 maskiner. 
Vi har også noteret at jagtkonsortiet på Forsvarets areal ikke 
meddeler hvornår de afholder jagt. I praksis betyder det, at vi 
har haft nogle skydedage hvor der samtidig har været orange 
kasketter/jægere på området. Dette ønsker vi en bedre 
information/koordination omkring. Der har også været 
afholdt et arrangement i foråret hvor vores medlemmer 
samme dag havde svært ved at komme til at skyde. Det 
prøver vi at koordinere bedre fremadrettet. 
 
I slutningen af året samles en gruppe ildsjæle som ønsker at 
hjælpe til med at få udestående reparationer og 
istandsættelser på skydebanen igangsat. Gruppen består af 
en bred vifte af kompetencer i.e. skydeinstruktører, tømrer, 
arkitekt, el-folk og andre som kender banen indgående.  
 
Flemming Lundquist har udarbejdet en foreløbig liste med 
reparationer og første møde med projektgruppen blev 
afholdt primo januar, hvor vi var rundt hus for hus (Kastehuse 
og skydestande) og fik beskrevet, hvilke istandsættelser der 
var brug for samt koordineret indsatsen.  
 
Dette arbejde er allerede igangsat og de første kastehuse er 
allerede på plads og de næste repareres snarest vejr og tid 
tillader det så det er klart til opstart i april.  
 
Gruppen har ikke på nuværende tidspunkt en formel 
udvalgsformand men det vil bestyrelsen arbejde videre med.  
 
Vi mangler stadig noget oprydning på terrænet og det er 
fortsat planen at skaffe tag over hovedet til lerduer og andet 
materiel som i dag står under overdækket terrasse eller bag 
ved huset.  
 
Ansøgning vedr. dette er fremsendt til Allerød Kommune. Vi 
håber på at få tilladelse til at indkøbe en skibscontainer som 
kan anvendes som lagerrum. 
 



Vores driftjournal hos Allerød Kommune opdateres med al 
affald der bortkøres fra skydebanen.  
Overordnet udføres al arbejde i takt med at der er ressourcer 
og mannpower er tilstede. Vi forventer at annoncere 2-3 
arbejdsdage i marts med henblik på oprensning de steder, 
hvor maskiner ikke kan køre. Dette er primært ved bagduen 
og skovstykket langs med. 
 
Vi må forvente, at vi fremadrettet i noget omfang må ud at 
købe os hjælp og ydelser i forbindelse med oprensning og 
miljømæssig vedligeholdelse. Dette vil fremadrettet være en 
post på vores foreningsbudget. 
 

Foreningsjagter Status foreningsjagter. Udv. Formand Jens Hansen 
Vi har i afvigte sæson afholdt 3 annoncerede jagter, hvor 16-
20 medlemmer har deltaget. 
Flemming Lundqvist har beredvilligt lagt revir til alle 3 jagter 
og har selv forestået drevene i forbindelse med jagterne. 
Udvalget siger mange tak til Flemming for hans positive 
indstilling og indsats. Ved parolen har fokuspunkterne været:   

• Sikker våbenbetjening   

• Personlig og kollektiv sikkerhed. 

• Almindelig jægerpli 

Jagterne er gennemført i humørfyldt og god stemning, og der 
har ikke været nogen kritiske episoder. Sædvanen tro er 
bøderegnen faldet mildt over de fremmødte, og bødekassens 
indhold finansierede den traditionelle afslutningsfrokost, som 
blev afholdt i HOOJ-huset 5.1.19 efter sidste jagt. En hyggelig 
frokost hvor vi kunne sige farvel og tak for fin 
foreningsjagtsæson samt hilse på gamle jagtkammerater. I 
foreningsjagtudvalget er der begyndende mandefald iblandt 
udvalgets mangeårige medlemmer, så i kommende sæson vil 
der være plads til nye og friske kræfter i udvalget, hvilket 
udvalget allerede er i gang med at arbejde på. 
 

Dagjagter 
 

Udv. Peter W. Vi har i foreningen udbudt dagjagter på midt-
sjælland som har haft meget fin tilslutning. Vi kan høre på 
medlemmer og de som har deltaget, at man ønsker flere 



lignende tilbud dersom muligt. Interessen er stor. Bestyrelsen 
har allerede talt om, at arbejde på flere dagjagter. Når disse 
forhåbentlig kan udbydes vil invitationer komme på vores 
hjemmeside. 

Knivudvalg Status knivholdet 2018. Udv. Formand Henrik Kragh. 
Deltagelsen har været stabil gennem forår og efteråret der er 
vist fin interesse for kniv-aftnerne. Der forventes flere 
deltagere i den nye sæson og sikkert også fra folk udenfor 
vores forening. 

Terrænudvalg 
 

Status 2018. Udv. Formand Klaus Hjelm Jensen 
Terræn udvalget har i det forløbne år været præget af ganske 
få aktive ildsjæle. Ole smedegård har været den drivende 
kraft omkring græsslåning, hvor Miguel også har hjulpet til.  
 
I marts måned havde vi indkaldt til nogle arbejdsweekender 
og her mødte en flok ildsjæle frem på terrænet 3-4 
weekender for  at hjælpe til med den manuelle oprensning af 
duer og haglskåle. Mange tak til alle der har hjulpet til med 
dette arbejde på terrænet.  
 
Det har i sagens natur været begrænset, hvilke andre opgaver 
der har kunne løftes, men udvalget forventer, at der i det nye 
år vil være flere om opgaverne. Vi har fået tilkendegivelser 
om mere hjælp.  
 
Bla. skal der gennemføres en større oprydning på 
skydebanens område og vores tilkørselsvej trænger til 
renovering. Forsvaret er med inde over den renovering. 
 
Samtidig vil vi se på hvilket opgaver vi fremadrettet må betale 
os fra. 
 
2018 var også året, hvor et større lerdueoprensnings projekt 
blev startet. Det har været en opgave af større dimensioner 
og som ikke er helt afsluttet endnu. 
 
Projektet er startet op på en ide som Klaus Hjelm havde om at 
oprense lerduebaner maskinelt, fordi det er svært at samle 
frivillig hjælp til dette.  



 
 
 
Det er nu blevet til et samarbejde mellem en entreprenør 
Stub og Gren – Danmarks Jæger forbund, Klaus Hjelm og 
Hørsholm og Omegns Jagtforening. 
Der er allerede gennemført en del testoprensninger på 
HOOJ`s bane som herved er blevet delvist oprenset. Der skal 
stadigvæk lægges noget manuelt arbejde på banen så den er 
klar til sæsonen. Vi vil invitere til 2-3 arbejdsdage i marts 
måned hvor vi håber at kunne samle folk til den sidste 
manuelle oprensning. 

Hundeudvalg Status 2018.Udv. Formand Jakob Edelfeldt 
I 2018 blev hunde-trænerteamet en selvstændig enhed 
primært for at kunne at kunne fortsætte arbejdet med 
"moderne tilgang til jagt med hund". 
 
Med frisk luft i lungerne har Jagthundeklubben, som er 
teamets nye navn, faciliteret træningen i HOOJ siden foråret 
2018.  
 
Overgangen har været stort set usynlig for HOOJs 
medlemmer da Jagthundeklubben har hjemmebane på HOOJs 
terræn.   
 
Jagthundeklubben tilbyder HOOJs medlemmer træning og 
undervisning hver søndag - der bliver tilbudt dagjagter for 
unghunde, foredrag og mange andre arrangementer for 
jagthundeforældre.  
 
Som de tidligere år i HOOJ regi er der stor tilgang og 
opbakning fra hundefolkene og humøret og engagementet er 
altid højt. 

WEB/Hjemmeside Ved sidste generalforsamling var der flere kritiske røster 
omkring opdatering/indhold på vores hjemmeside, hvilket et 
stykke hen ad vejen var med god begrundelse da siden 
trængte til at blive gået igennem med en tættekam. For at 
styrke dette arbejde har vi suppleret webudvalget med Per 
Støvring som allerede har været i gang med en del opdatering 



af siden. Der skal lyde en stor tak til Per for at hjælpe os med 
dette arbejde. 

Miljø 
 

Der er de senere år kommet et særdeles skærpet syn på 
jagten og miljøet i Danmark. Danmarks Jægerforbund har 
tilkendegivet sin klare holdning til dette som handler om, at vi 
alle i.e. jægere og skydebaner har et fælles ansvar for at passe 
bedst muligt på naturen og miljøet.  
 
I Hooj støtter vi op om, at alle jægere har pligt til at rydde op 
efter sig i naturen og på jagten ligesom vi på skydebanen 
ønsker at være på forkant med miljøet.  
Især er der et stort fokus på plastik haglskåle. Snarest vi kan 
skifte til miljøpatroner på skydebanen som er EU godkendt 
igangsætter vi dette. Vores driftjournal i Allerød Kommune 
tilføres løbende opdatering for afhentet affald til 
miljøbehandling via vores leverandør Marius Pedersen.  
 
Alt der køres fra skydebanen skal registreres og til 
miljøbehandling. Miljøhåndtering er en nyere men blivende 
omkostning som vi forventer vil fylde mere end hidtil.   

Regulering 
 

Status 2018 – Udv. Formand Thommy Hoe 
Thommy har efter mange år ønsket at trække sig fra 
reguleringsområdet. Thommy har f.eks været ude hos mange 
borgere hvor man har konstateret ræv med skab m.v. Vi søger 
derfor en ny til denne rolle og vi uddanner gerne personen 
med reguleringskursus. 
 
Årsopgørelse af regulering og fældefangst i HOØJ 2018 
                                                 Husmår:   
Vejledning givet til 2 stk. 
Fælder ude              2 stk. 
Aflivet i fælde         1 stk 
                                              Ræve med skab: 
Vejledning givet til 9 stk. 
Fælder ude              6 stk. 
Aflivet i fælde          3 stk. 
 
Er blevet kontaktet af en borger, der oplyste om et middel 
mod skab, Cydectin 2 ml, som gives 1 gang gennem munden. 



Jeg kontaktede Danmarks Jægerforbund og talte med Jens 
Ljungmann Petersen – vildt og naturkonsulent som 
henvendte sig til Naturstyrelsen, der bekræftede at man ikke 
må medicinere vilde dyr. Det vurderes desuden, som det 
mest humane at aflive dyret. 
Ved yderligere forespørgsler fra borgere skal oplyses at det er 
ulovligt og der vil være risiko man utilsigtet får medicineret et 
af anden art, som ikke tåler det. 
 

Jagthorn 
 

Status 2018. Udv. Formand Jens Kronmann. 
Deltog med bravur på Hørsholm Kulturdag og 
jagthornsblæserne mødes fortsat om torsdagen i hooj huset 
til fælles trut og hygge.  

Velfærd fremfor 
Mursten 

I 2018 kan vi konstatere at der ikke er pålagt os nye brugere 
af Hooj huset på Enghave 38. Nogle har kigget ind med 
Hørsholm Kommune uden det har ført til nye brugere.  

Kurser 
 

Hooj ønsker at være med til at uddanne personer til de roller 
man ønsker at hjælpe til indenfor. Vi betaler de nødvendige 
kurser for at tilføre foreningen de nødvendige kompetencer. 

Infomateriale 
 

Ved sidste generalforsamling efterspurgtes infomateriale om 
foreningen. Dette er lavet og bl.a distribueret til Hanebjerg, 
Sjælsø m.v. 

Aktiviteter uden 
for udvalg 
 

Hørsholm Kulturdag blev afholdt primo september. Vi deltog 
traditionen tro med smagsprøver af dåvildt fra grill og 
vildtpateer. Jagthornblæserne var en stor succes og fik en 
stund om formiddagen det meste af Ridebanen til at gå i stå. 
Stor tak til trutterne. 
Primo juli havde vi aktivitetsarrangement for børn og unge på 
skydebanen. Endnu et fint samarbejde med Hørsholm 
Kommunes Sport, Fritid og Kulturudvalg. Billeder og 
reportage fra dagen lagt på hjemmesiden. 

 
Tak! 

Jeg vil gerne slutte af med at sige, at vi på rigtig mange 
områder har en fantastisk forening. Vi har nogle rammer som 
er ret enestående. 2 foreningshuse og en skydebane og et 
aktivitetsområde ved Sjælsø som er et af Nordsjællands 
smukkest beliggende.  
 



Og en stor og særlig tak til alle som på den ene eller anden 
måde bidrager med at hjælpe til. Derfor vil min opfordring 
være:  
 
Kom og vær med i fællesskabet, vi har det rigtig rart og vær 
med til at Hørsholm og Omegns Jagtforening bliver en endnu 
bedre forening med flere tilbud og aktiviteter hvor du også er 
med til at sætte dit aftryk!  
– Tak for ordet. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


