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Formanden har ordet
af Ib Kammersgård
Jeg kunne fristes til at starte: Endnu
et år er gået… Det kan godt være, det
er i kalenderen, men heldigvis ikke
jagtsæsonen. Mange af os kan se tilbage på hyggelige jagter i venners lag
og måske frem til lidt kokkejagt eller
trykjagt på råvildt.
Dette efterår har desværre været
skæmmet af en del jagtulykker. I
skrivende stund har jeg kendskab til
5, hvoraf en havde dødelig udgang.
Jeg må opfordre til, at vi alle tænker
os om en ekstra gang, når vi går på
jagt. Vi må holde sikkerheden i top.
Der er trods alt ingen af os, der går
sultne i seng, hvis vi må holde et par
skud tilbage, eller forhaster os når
dyret pludselig springer. Jeg vil derfor opfordre dig, ung såvel som mere
erfaren: Hvis nogen påminder dig om
sikkerheden, så tak for påmindelsen i
stedet for at fremføre protester.
Vi har i foreningen heldigvis mange
positive ting at se både frem og
tilbage på. Årets vildtspil var velbesøgt og vi havde en hyggelig og
fornøjelig aften. Statsskoven havde

også inviteret foreningen med adskillige pladser, hvoraf en del blev
udloddet på generalforsamlingen. Der
var flere nyjægere, der var heldige at
komme med. Derom kan der læses
andetsteds i bladet. Endelig havde vi,
trods snevejr, en forrygende jagt på
Esrumgaard.
Når jagtsæsonen rinder ud, kan vi se
frem til en hyggelig kokkeaften på
Tinggaarden. Dette arrangement kan
der læses om andetsteds i bladet, men
tro mig: Der bliver rift om pladserne.
Vinteren er også sæson for
Kredsmøder og JKF generalforsamling. 2 kandidater fra Hillerød har
annonceret deres kandidatur til posten
som JKF formand: Den tidligere formand for Hillerød Jagtforening Peter
Vinding og det nuværende bestyrelsesmedlem Christian Færch.
Husk at hjælpe vildtet igennem den
svære vinter. Har du fodret i jagtsæsonen, så bliv ved frem til foråret.
Knæk og bræk

Knud S. Nørgaard...................................... Jagthorns-koordinator
4826 8610 / ksn@youseeme.dk
Klubhusudvalg
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Indkaldelse til
Generalforsamling i HHK riffel 2011

Den ny bestyrelse
Ib Kammersgaard
Formand
Jagtpolitik
Jagttegnskole

Lars Moss
Hundeudvalg kontakt, JKF

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i HHK Sjælsø.
Mandag den 28. marts 2011 - kl. 21.00
Sted: HOOJ huset, Enghave 38, 2960 Rungsted Kyst

Jørgen Westphael
Næstformand
Foreningsjagter
Reguleringsudvalg

Christian Færch
Jensen
JKF kontakt

Jens Bitch Larsen
Kasserer

Lau Norge
Suppleant

Ditte Geertsen
Redaktør Rævehagl

Thomas Blomquist
Suppleant
Nyjæger

Bent Behrmann
Riffeludvalg, formand
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Dagsorden i flg. vedtægter:
• Valg af dirigent
• Formandens beretning
• Fastsættelse af kontingent
• Indkomne forslag
• Revideret regnskab til godkendelse
• Valg
• Eventuelt
Forslag skal være riffeludvalgsformanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.

Elektronisk version af Rævehagl
Der blev på årets generalforsamling fremsat ønske om at kunne modtage
Rævehagl elektronisk i stedet for i papirform. Hvis du ønsker Rævehagl
pr. mail, kan du sende en e-mail til formanden på: ib@kammersgaard.dk,
så vil du fremover modtage Rævehagl som PDF fil.
Alle numre af Rævehagl er derudover tilgængelige på foreningens hjemmeside: www.hillerodjagtforening.dk.
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Jagt på Esrumgård
Af Natacha Kammersgård
Jagten på Esrumgård den 5. december
2010 var igen i år en kæmpe succes.
Vi startede klokken 9.00 og kørte
samlet på ladet af en traktorvogn ned
til den første såt. Efter de 2 første
såter var der kun ganske få, der ikke
havde nedlagt mindst en fasan. Det
vrimlede med fasaner, på trods af den
snestorm det var hele dagen.
Dagen fortsatte med en meget hyggelig stemning blandt jægerne. Efter
3. såt var der sodavand og øl til dem,
der havde brug for en forfriskning.
Derefter fortsatte jagten med yderligere fire såter med gode skudchancer til både fasaner, harer og ænder.

bestående af sild, lun leverpostej, forskellige slags spegepølse og lækker
æblekage til dessert.
Jagten fortsatte på den anden side af
gården, hvor der var et par andehuller,
der ikke helt var frosset til endnu. Det
var meget spændende at liste hen til
hullerne, velvidende at den mindste
lyd kunne få ænderne til at flyve op,
inden vi var klar, men det lykkedes da
alligevel at få skudt nogle stykker ved
alle hullerne.
Vi sluttede af med en flot vildtparade, med lidt over 50 stykker vildt.
Det var afslutningen på en rigtig god
og hyggelig dag med flot landskab,
masser af vildt og et rigtig hyggeligt
selskab.

Ved 14-tiden blev vi kørt tilbage til
gården, hvor der var lækker frokost,

En vognfuld forventningsfulde jægere.
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En flot parade.
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Nyt fra Flugtskydningsudvalget
Af Jørgen Westphael
I 2010 har der været meget aktivitet
på vores flugtskydebane. Mange nye
skytter har lært at skyde godt, og
rutinerede skytter er blevet bedre.
Dette gør det meget sjovere at skyde
på jagt!
Igennem året har vi afholdt obligatorisk våbenkursus for jagttegnsskolen, elevskydning for alle nye
jægere. Grillaften med skydning
for hele familien, pokalskydning og
mærkeskydning.
Eventskydninger for firmaer og
festlige lejligheder har givet meget
positivt respons fra ikke-jægere.
Året sluttede med gløgg til alle. Vores
mål om at have en skydebane, hvor
alle nye som gamle føler sig velkommen er lykkedes!

tirsdag formiddag fra kl. 08.30 (sidste indskrivning kl. 09.00). Første
skydedag er tirsdag den 15. februar.
Dette kører også frem til jul.
Fastelavns skydning
Søndag den 27. februar kl. 10.00
åbner vi for årets fastelavnsskydning.
Kl. 10.30 skyder vi tønden ned og
der er kattekongekrone til skytten,
der får sidste pind ned. Derefter er
der almindelig skydning og hygge i
mosehytten.
Følg med i Rævehagl og på hjemmesiden om kommende arrangementer
på banen.
Vi ses på banen, det skylder vi dem
der inviterer os på jagt og naturligvis
vildtet.
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Kokkeaften
Få ny inspiration til kokkekunst med gæs, hjortevildt og skovduer
afhængig af jagtlykken!
Tirsdag den 15. marts klokken 17.00 holder vi et aftenkursus med
Kokken Jan Friis-Mikkelsen på Restaurant Tinggården

Første skydedag 2011
I 2011 starter vi med skydning søndag den 13. februar kl. 10.00 til 13.30
og der vil være varm suppe til alle.
Derefter vil der være åbent alle søndage, der ikke er helligdage frem til
jul.

Vi skal tilberede vildt på en spændende måde og med årstidens grøntsager og slutter med at spise en fin middag med et glas vin.

Tirsdag morgen åben
Som sidste år er der åbent hver

Først til mølle og medlemmer har fortrinsret.
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Restaurant Tinggården, Frederiksværksvej 182, 3300 Frederiksværk
Dette arrangement koster 300 kr. pr person og betales på dagen.
Tilmelding til Jørgen Westphael på mail J@westphael.com

Foto: Finn Sakslev Andersen
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Nyt fra Riffeludvalget
Af Bent Behrmann
Generalforsamlingen er vel overstået,
og sæsonen 2011 står for døren.
Der er 11 skydninger, inden vi
skal mødes til bukkebrunch, så det
skulle være muligt for den enkelte
riffeljæger at finde et par dage til
indskydning og dermed undgå den
store kødannelse mandag den 9. maj
og torsdag den 12. maj med ventetid
på ca. 1 time.

Fra april måned vil grillen være tændt
hver gang. Derfor vil det være muligt
at få varmet egne pølser eller bøffer.
Er der ikke plads på en grill, så vil
der blive tændt op i to.
Vel mødt på banerne. Specielt til alle
de nye og unge jægere.

Riffelskydninger – forår/sommer 2011
På Hanebjerg skydebaner, Hanebjergvej 6, Nr. Herlev, 3400 Hillerød
Marts
Søndag den 13. kl. 9.00 til 12.00

Indskydning / træning

April
Mandag den 4. kl. 17.00 til 20.00

Indskydning / træning

Mandag den 11. kl. 17.00 til 20.00

Indskydning / træning

Mandag den 18. kl. 17.00 til 20.00

Indskydning / træning / mærkeskydning

Maj
Søndag den 1. kl. 9.00 til 12.00

Indskydning / træning

Mandag den 2. kl. 17.00 til 20.00

Indskydning / træning

Mandag den 9. kl. 17.00 til 20.00

Indskydning / træning

Søndag den 15. kl. 9.00 til 12.00

Indskydning / træning

Mandag den 16. kl. 17.00 til 20.00

Indskydning / træning

Mandag den 23. kl. 17.00 til 20.00

Indskydning / træning

Mandag den 30. kl. 17.00 til 20.00

Indskydning / træning / mærkeskydning

Juni
Søndag den 5. kl. 9.00 til 12.00

Indskydning / træning

Mandag den 6. kl. 17.00 til 20.00

Indskydning / træning

Mandag den 20. kl. 17.00 til 20.00

Indskydning / træning

Mandag den 27. kl. 17.00 til 20.00

Indskydning / træning / mærkeskydning

med forbehold for ændringer i skydedage/tider samt evt. aflysniger.

Foto: Finn Sakslev Andersen
For begge skydebaner gælder:
Husk jagttegn, våbentilladelse og høreværn. Medlemsbevis (DJ) (findes på
bagsiden af “Jæger”) skal fremvises ved indskrivning.
Husk dine hjælpemidler - skydestok, jagtstol etc. og brug disse når du træner.
OBS ! indskrivning til skydning slutter én time før skydetids slut.
Pris: 50,- kr. for medlemmer af foreningen. Ammunition kan købes på banen
til meget favorable priser efter nærmere aftale med Søren Groulef.
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På Sjælsø skydebaner, Ellebækvej, 3460 Birkerød
April
Torsdag den 28. kl. 17.00 til 19.00

Indskydning / træning

Maj
Torsdag den 5. kl. 17.00 til 19.00

Indskydning / træning

Torsdag den 12. kl. 17.00 til 19.00

Indskydning / træning

med forbehold for ændringer i skydedage/tider samt evt. aflysniger.
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Lydighedsursus 2011

Knivkursus
Sted: Vallerød Skole, sløjdlokalerne (ligger i skolens sydlige ende)

Hundeudvalget afholder lydighedskursus for alle hunderacer.

I samarbejde med Hørsholm Jagtforening kan vi tilbyde medlemmer
fra Hillerød Jagtforening at deltage på et knivkursus.

Kurset henvender sig til både nye og gamle hundeførere.

Lav din helt egen og personlige jagtkniv som er unik. Erfaringen viser,
at mange fortsætter med at bygge knive, da det er en hobby, hvor
man virkelig kan udfolde sin kreative side.
Der er stadig ledige pladser ved filebænkene, så kom du ikke i gang i
efteråret, så kan det sagtens nås endnu.
Mød op en af de annoncerede mandage og lad din kreativitet få fri
udfoldelse. Alle er velkomne - nybegyndere som viderekomne. Mange
af deltagerne er dygtige knivmagere, som har gjort sig mange erfaringer - erfaringer de gerne deler med os andre.

Kurset starter tirsdag den 11. januar 2011 og fortsætter frem til tirsdag
den 1. marts 2011.
Mødetid og sted: Kl. 18.30 på ”Hamlets” P-plads, Milnersvej 48, 3400
Hillerød.
Pris: Kr. 250.
Tilmelding på email: mail@vicktor.dk
Der oprettes hold for nye, øvede og rutinerede hunde.
Med venlig hilsen Hundeudvalget

Det er gratis at deltage på kurset, og du skal kun betale for de materialer, som du bruger. 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. Har du
specielle ønsker om materialevalg, kan dette også lade sig gøre, men
så er det ”bestillingsvarer”.

Gåsejagt

Kontakt evt. Steen Hoffmann, tlf.: 2045 8345 eller på mail:
hoffmann@2hoff.dk
Kurset afholdes følgende mandage kl. 19.00 - 21.00:
Januar: 3. – 10. – 17. – 24.
Februar: 7. – 21. – 28.
Marts: 7. – 14. – 21. – 28.

Siv, Ib og Jørgen på gåsejagt.
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Foreningsjagt i statsskoven
Af Thomas Blomquist

hjort på så tæt hold under en jagt.

Fredag den 5. november 2010 havde
Skov- og Naturstyrelsen, Nordsjælland inviteret medlemmer af
Hillerød Jagtforening til jagt i Grønnæsse Skov. Der var trukket lod om
pladserne blandt deltagerne i årets
generalforsamling.

Der blev i de første såter skudt en
hare og et stykke råvildt.

Der var i alt mødt mere end 30 jægere
fra de lokale jagtforeninger på en
kold og blæsende november dag.
Jagten blev indledt med to såter i
Grønnæsse Skov. Under jagten blev
der i begge såter meldt om kronvildt
og i anden såt kom en stor hjort gennem såten og frem mod skyttekæden.
Den valgte at gå ud tæt på flere af de
inviterede fra vores forening. Det var
en stor oplevelse at opleve en kron-

De næste såter var henlagt til Ullerup
Skov, lige uden for Hundested. Der
var i foråret og sommeren fundet en
del faldvildt, derfor ønskede man at
tynde ud i bestanden.
Frokosten blev indtaget i det fri, og
den forlorne skilpadde gav varme og
fornyet energi til de resterende såter.
Der blev drevet 3 såter i Ullerup Skov
og udbyttet blev 8 stykker råvildt, 5
harer og 3 snepper. Det gode resultat skyldes ikke bare det store antal
fremmødte jægere, men også en vel
tilrettelagt og godt gennemført jagt af
Niels Worm og hans stab af hjælpere.

Foredrag om våbenloven
Hvad skal jeg gøre i de praktiske situationer for at overholde våbenloven?
En af politiets eksperter har lovet at guide os igennem våbenloven
ud fra de praktiske spørgsmål der opstår - fra vi tager våbnet ud af
våbenskabet og til vi efter en god jagt sætter det tilbage igen.
Tid: 3. februar 2011, kl 19.00
Sted: HGIs klublokaler, Selskov Stadion
Arrangementet er gratis og alle er velkomne.
Med venlig hilsen Hillerød Jagtforening

Gravjagt - Hillerød Jagtforening
Brænder du for gravjagt, eller vil du bare med ud og prøve denne
spænende jagtform. Har du hunden, der gerne vil i grav, er den også
velkommen - der er grave nok.
Så meld til hos Poul Poulsen på tlf. 46 36 15 25 eller send en mail til
p.poulsen@c.dk.
Vi mødes ved Gribskov tanken, Fredensborgvej 69 kl. 09.00 følgende
dage: 16. jan. og 30. jan.

Finn Sakslev Andersen

14

15

Nyt fra redaktøren
Af Ditte Geertsen

Stort udvalg i våben, beklædning,
tilbehør og udstyr til jagt!
Forårstilbud
F
å tilb d på
å
Laksen læder skydevest
Kr. 1.199,-

På forsiden af årets første udgave af
Rævehagl har jeg fornøjelsen af at
vise næstformanden samt en dygtig
nyjæger på en vellykket gåsejagt.
I 2011 regner jeg med at fortsætte
design-linien fra sidste år. Jeg vil
desuden bestræbe mig på at bringe et
par artikler i hvert nummer, ud over
informationerne fra de forskellige
udvalg.

I er alle fortsat meget velkomne til at
sende billeder, artikelforslag mv. Alt
materiale modtages med tak og kan
sendes til ditte_geertsen@hotmail.
com.
Se desuden de mange tilbud om diverse arrangementer, undervisninger
mv., som Hillerød Jagtforening afholder.
Næste deadline er den 10. marts.
2011.

Før 1.699,,

Nyt fra klubhusudvalget
Af Knud S. Nørgaard

Weatherby Vanguard riffel
fås i kal. .308, 30-06
eller .300win
300win mag.
mag
Kr 4.999,Kr.
4 999
Altid et bredt udvalg af brugte haglbøsser og rifler

Lyngs Jagtvåben, Fiskerbakken 7, 3250 Gilleleje
Tlf. 48 30 17 93 mail jl@lyngsjagtvaaben.dk
www.lyngsjagtvaaben.dk
Åbningstider: man. – fre. 09.00 -17.30, lør. 09.00 – 13.00
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Sneen daler blidt derude og smukt
ser det ud. Vintervejret har for mange
af os dog også medført et stop eller i
hvert fald en væsentlig reduktion af
de jagtlige sysler.
Ved aflysning af jagter ryger også lejligheden til at få afprøvet jagthornene
i naturen og det er jo altid ærgerligt,
når vi nu alligevel har brugt så megen
tid i øvelokalet.
Det er jo først og fremmest ude på
jagterne, at jagthornene skal bruges.
Alle andre festlige lejligheder er jo

naturligvis glimrende muligheder
at tage med på vejen og bidrager til
at holde formen ved lige. For øvelse skal der til, ellers honoreres det
hurtig med en betydelig tilbagegang,
hvorimod regelmæssig træning kan
medføre en lydelig fremgang.
Er der nogen iblandt foreningens
medlemmer, der kan nikke genkendende til dette synspunkt, ja så er
det bare om at komme i gang. Eller
start med at kigge ud i klubhuset en
torsdag aften fra kl. 19.00 for at få
en snak. Vi har endvidere planer om
at få en professionel læremester ud i
klubhuset nogle gange her i vinterens
og forårets løb
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JKF Formandsvalg
I starten af 2011 er der valg til
Jægernes Kommunale Fællesråd JKF. I den forbindelse har Rævehagl
modtaget indlæg fra Peter Vinding og
Christian Færch Jensen, som begge
stiller op til formandsposten.
Peter Vinding skriver:
“Nogle af jer kender mig, andre har
måske aldrig mødt mig, men mit navn
er Peter Vinding, jeg bor i Hillerød
sammen med min kone og vores 2
børn, er naturvejleder og arbejder
som leder af Hillerød Kommunes
naturgård i Brødeskov - Naturgården
Egely.
Hvad gør mig kvalificeret til denne
opgave?
Jeg har været en del af Hillerød Jagtforenings bestyrelse i 10 år, de sidste
7 år som formand.
I Danmarks jægerforbund har jeg
været med i ”den gamle regionsbestyrelse”.
Endvidere har jeg haft mandat i
Danmarks Jægerforbunds vedtægtudvalg samt været redaktør af Hillerød
Jagtforenings medlemsblad samt bindeled til Post Danmark. Jeg har været
ansvarlig for medlemsregistrering.
Opstart af Hillerød Jagtforenings
hjemmeside og nyhedsbrev.
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Derudover er jeg riffelinstruktør
i Danmarks Jægerforbund og kan
blandt andet træffes på Hanebjerg og
Sjælsø Skydebaner.
Mine arbejdsområder som JKF
formand i Hillerød Kommune vil
være:
• At gøre JKF synlig for alle jægere i de 5 jagtforeninger i Hillerød
Kommune.
• At fremstå som bindeled mellem
de enkelte jagtforeninger i kommunen.
• At varetage samarbejdet mellem de lokale jagtforeninger og
kommunens miljømyndigheder,
igennem ”Det Grønne Råd”.
En af de første opgaver som JKF formand bliver at få etableret et positivt
samarbejde med de andre grønne
organisationer i ”Det grønne Råd”.
Det er min opfattelse, at det er i dette
forum, at det fremadrettede arbejde
skal ligge, og det er blandt andet her
formanden for JKF bestyrelsen skal
ind og arbejde for resultater for de
fem jagtforeninger i Hillerød Kommune.

Endvidere vil jeg arbejde for:
• 1 til 2 årlige sociale fælles sammenkomster.
• Alle jæger under JKF Hillerød
skal have mulighed for at have en
flugtskydningsbane og riffelbane.
• Klubhus til alle jagtforeninger.

•

Christian Færch Jensen skriver:
“Jeg hedder Christian Færch Jensen
og ønsker at stille op som kandidat til
formandsposten i JKF.

JKF har ikke noget budget og råder
som sådan ikke over andre ressourcer end bestyrelsen. JKF skal
kort sagt sørge for at arbejde gennem
foreningerne for at løse de opgaver og
opnå de mål, som lokalforeningerne
bliver enige om at løse i fællesskab.

Da JKF ikke er det mest kendte
blandt jægere, vil jeg kort beskrive
JKFs opgaver.
JKF skal varetage samarbejdet mellem kommunens jagtforeninger på en
række områder:
• Vælge repræsentant til ”Det
grønne Råd” og i øvrigt varetage
samarbejdet med kommunens
miljømyndigheder.
• Søge samarbejde med kommunens øvrige “grønne” organisationer.
• Varetage agitationsarbejdet i
kommunen.
• Arbejde for at interessere medlemmerne i faunaens bevarelse.
• Fremme et godt kammeratskab
mellem medlemmerne i kommunen.
• Være bindeled mellem kommunens foreninger og kredsen.
• Medvirke ved arrangementer i
samarbejde med kredsen.

•
•

Hillerød Kommune stiller jord til
rådighed, så vi kan dyrke vores
hobby.
Deltage i foreningernes årlige
generalforsamling.
Være talerør ind i kreds 7 samt
Danmarks Jægerforbund.”

De nuværende JKF bestyrelsesmedlemmer føler et stort behov for at
styrke bestyrelsen på det administrative/organisatoriske område.
For at JKF kan løse sine opgaver er
det efter min opfattelse en klar forudsætning, at formanden har samtlige
foreningers opbakning. Jeg er derfor
glad for, at alle foreningerne som i
dag er repræsenteret i JKF har lovet
mig deres opbakning som eventuel
formand for JKF Hillerød.
Jeg er i dag medlem af bestyrelsen
i Hillerød jagtforening og kasserer i
Karlebos og Hillerøds fælles flugtskydningssamarbejde.
Fortsættes på næste side...
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Jeg har gennem mit mangeårige arbejde som erhvervsleder stor erfaring
i at skabe samarbejde, ligesom jeg
har stor organisatorisk erfaring. Jeg
håber der for, at du vil møde op JKFs
årsmøde og stemme på mig.

PS. Jeg har været jæger og medlem af
jagtforeningerne i mange år.”

Ta k f o r d e m a n g e f i n e s p o n s o r p r æ m i e r
ved årets vildtspil
Hillerød Jagtforening afholdt den 15. november årets vildtspil. Arrangementet
var velbesøgt og der blev spillet om fasaner på bingopladerne samt de mange
og flotte sponsorpræmier i det amerikanske lotteri.
Hillerød Jagtforening vil gerne takke sponsorerne for de flotte præmier.

Foto: Finn Sakslev Andersen

Krondiamantbryllup
Af Knud S. Nørgaard
Det er ikke så tit, vi i dette blads
spalter omtaler personlige begivenheder. Når en sådan er tilstrækkelig
sjælden, er der til gengæld god grund
til at gøre en undtagelse. Og en 65 års
bryllupsdag hører vist for de fleste af
os til denne kategori.
En af foreningens æresmedlemmer Jens Peter Petersen og hustruen
Vera kan den 20. januar fejre deres
krondiamantbryllup. Imponerende
og ganske godt gået. Ikke mindst
når det for os lidt ældre medlemmer ihukommes, hvor mange timer
Jens Peter har brugt på jagtforeningens anliggende. Først og fremmest
i bestyrelsesarbejdet og her i flere
omgange som foreningens kasserer.
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Hver gang der var ”knas” eller ingen
gad passe ”kassen”, ja så blev Jens
Peter kaldt under fanerne. Sidste gang
var, da vi etablerede den nye skydebane på Vassingrød Old, hvor vi efter
en ekstraordinær generalforsamling
fortsat stod uden kasserer; men endnu
engang trådte han til, for som han
sagde: ”Vi kan da ikke køre sådan en
historie uden at have en til at se efter
pengekassen”. Og så tog han nok en
tørn – og tak for det! Og i øvrigt også
tak for alt det andet du har udført
for medlemmerne af Hillerød Jagtforening i dit vist nok snart 60 årige
medlemskab af foreningen.
Fra mange medlemmers og Hillerød
Jagtforenings side siger vi tak for
indsatsen og ønsker et stort tillykke
med krondiamantbrylluppet.

Bremertoften 4 - 3320 Skævinge
Tlf.: 41 18 00 00

Frederiksborgvej 30 - 3200 Helsinge
Tlf.: 48 79 00 24

TRÆLASTEN
S.A. Pedersen A/S
Nørretoftevej 1
3200 Helsinge
Tlf.: 48 79 43 34
Slangerupgade
d 44 - 3400 Hill
Hillerød
Tlf.: 48 26 82 00

Fiskerbakken 7 - 3250 Gilleleje
Tlf.: 48 30 17 93

Helsingørgade 26 - 3400 Hillerød
Tlf.: 33 93 66 22

21

Tilbud til nye riffelskytter
forår 2011
Er du medlem af Danmarks Jægerforbund og er du nybegynder udi
riffelskydning, tilbydes du et grundkursus i, hvordan man opfører sig på
en skydebane og hvordan man håndterer en riffel, så du som minimum
kan bestå riffelprøven.
Du skal medbringe riffel inkl. bundstykke og hjælpemidler til fast anlæg
f.eks. rygsæk eller lign.
Teoridelen foregår i Lyngby-Gladsaxe Jagtforenings klubhus på Bredevej
120 i Virum torsdag den 14.04.2011 kl. 19-22. Der følges op med praktisk skydetræning torsdag den 28.04.2011 kl. 17-19 på Sjælsø Skydebane. Tilmelding til undertegnede senest 2 uger før.
På vegne af Hillerød, Hørsholm, Karlebo og Lyngby-Gladsaxe Jagtforeninger.
Peter Andersen, tlf. 45 80 68 85.

DET BETALER SIG AT KØRE TIL HELSINGE !
Gun & Country Shop ● Frederiksborgvej 30, 3200 Helsinge
Tlf. 48 79 00 24 ● Fax 48 79 00 23 ● e-mail gun@countryshop.dk

22

23

Nyt fra klubhusudvalget
Af Knusd S. Nørgaard
Julen er ovre for denne gang og
nytåret er just passeret. Det er tid til
at gøre status over året der svandt
og måske især over det år, der ligger
foran os.
For os i klubhusudvalget, der p.t. har
ansvaret for klubhuset (Bent Berhmann, Mogens Nielsen og undertegnede samt 3 fra Hillerød Lystfiskerforening) har der efter sommerens
indbrud og med følgende tyveri samt
hærværk været nok at gøre i efteråret
bl.a. drøftelser med kommunens folk,
Codan Forsikring og politiet. Det
sidste desværre med det resultat, at vi
ikke har fået en eneste af vore stjålne
effekter tilbage.
Til gengæld fik vi en særdeles flot og
large behandling af Codan Forsikring
og deres taksator. For med vores tabsopgørelse over hvad det ville koste
at genanskaffe tilsvarende ting som
de stjålne plus tillæg af de effekter,
der ikke var stjålne, kunne husets
samlede indbo fastsættes til en genanskaffelsesværdi på over kr. 200.000.
Vi havde en oprindelig forsikringssum på kr. 100.000, der var indeksreguleret op til ca. kr. 120.000. De
stjålne effekters genanskaffelsesværdi
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blev opgjort til godt kr. 170.000. Så
vi stod til en alvorlig underforsikring,
som blev rosværdig smidiggjort af
Codans taksator, som uden nogen
slinger tilbød os kr. 99.201 efter en
detaljeret og hurtig gennemregning.
Det kunne vi jo kun sige tak til, for
tabet af foreningernes historiske effekter kan jo ikke gøres op i penge,
men vi kan jo så glæde os over, at vi
nu har penge i klubhus-kassen til at
anskaffe os ting, som kan være med
til at forbedre klubhusinteriør og
-miljøet.

effekter, f.eks. har hornblæseren Arne
Nielsens bedste quinde, Karin, sponseret de 2 flotte sorte lædersofaer. Det
vil vi ved lejlighed påskønne med et
par flaske klubhusvand. Endvidere
har Hørsholmblæseren Claus Macon
både sponseret sofabordet og det
store flotte spisebord samt i øvrigt de
2 stjålne hvide lædersofaer. Også her
var vi en tak skyldig, hvilket vi har
påskønnet med et par flasker.
Jeg håber ovenstående på kortfattet
vis har givet et indtryk af, at vi er
godt i gang med at gøre vort klubhus
i en stand, som vil bidrage til, at vi får
nogle fysiske rammer, som kan blive
et attraktivt sted for mange fremtidige

jægeraktiviteter; men vi har mange
flere overvejelser i støbeskeen og det
er da mit håb, at vi på et forestående
klubhusudvalgsmøde vil kunne nå
frem til endnu mere ambitiøse mål
om den fremtidige indretning og brug
igennem en lang bedre udnyttelse af
de muligheder huset rummer.
På kort sigt undersøger vi både installering af et alarmsystem og evt. et
nyt nøglesystem for i et vist muligt
omfang at gøre adgang endnu sværere
og mere besværlig, for nævenyttige,
uønskede personer, men til bedste
gavn for foreningens medlemmer og
vores aktiviteter.
Godt nytår

I den nærmeste fremtid skal vi igang
med at bruge forsikringserstatningen
til noget konstruktivt, nemlig at renovere og udbedre de stjålne og beskadigede ”sår”. Et arbejde der så småt
er gået i gang, idet Mogens Nielsen
igennem sit gamle firma Peiter Olsen
A/S har fået lov til at overtage en
række smukke solistlamper til en
særdeles favørpris. Fra klubhusets
side er vi begge en stor tak skyldig.
De fleste lamper er allerede sat op
af vore elektrikere: Mogens Nielsen
og Henning Stockflett fra ”Hornblæserne”.
Som de der kommer i klubhuset
hyppigst nok vil have bemærket, har
vi allerede begyndt at genanskaffe
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Kalender
Januar 2011

Kalender

Februar 2011

Marts 2011

April 2011

Lø

1

Ti

1

Hundetræning

Ti

1

Flugtskydning

Fr

1

Sø

2

On

2

Jagttegnskole

On

2

Jagttegnskole

Lø

2

Ma

3

To

3

Foredrag om våbenloven

To

3

Hornblæsning

Sø

3

Flugtskydning

Ti

4

4

Riffelskydning

On

5

To

6

Fr

7

Lø

8

Sø

9

Ma

10

Ti
On

Knivkursus

Fr

4

Fr

4

Ma

Jagttegnskole

Lø

5

Lø

5

Ti

5

Flugtskyning

Hornblæsning

Sø

6

Sø

6

Flugtskydning

On

6

Jagttegnskole

Ma

7

Knivkursus

Ma

7

Knivkursus

To

7

Riffelskydning, Hornblæsning

Ti

8

Hundetræning

Ti

8

Flugtskydning

Fr

8
9

On

9

Jagttegnskole

On

9

Jagttegnskole

Lø

Knivkursus

To

10

Hornblæsning

To

10

Hornblæsning

Sø

10

Flugtskydning

11

Hundtræning

Fr

11

Fr

11

Ma

11

Riffelskydning

12

Jagttegnskole

Lø

12

Lø

12

Ti

12

Flugtskydning

To

13

Hornblæsning

Sø

13

Sø

13

Flugtskydning, Riffelskydning

On

13

Jagttegnskole

Fr

14

Ma

14

14

Riffelteori (kursus), Hornblæs.

Lø

15

Ti

15

Sø

16

Gravjagt

On

16

Ma

17

Knivkursus

To

17

Ti

18

Hundetræning

Fr

18

On

19

Jagttegnskole

Lø

19

To

20

Hornblæsning

Sø

20

Flugtskydning

Fr

21

Ma

21

Lø

22

Ti

22

Sø

23

On

23

Ma

24

Knivkursus

To

24

Ti

25

Hundetræning

Fr

25

On

26

Jagttegnskole

Lø

26

To

27

Hornblæsning

Sø

27

Fastelavnsskydning

Fr

28

Ma

28

Knivkursus

Lø

29

Sø

30

Ma

31
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Gravjagt

Flugtskydning

Ma

14

Knivkursus

To

Ti

15

Kokkeaften, Flugtskydning

Fr

15

On

16

Jagttegnskole

Lø

16

To

17

Hornblæsning

Sø

17

Flugtskydning

Fr

18

Ma

18

Riffelskydning

Lø

19

Ti

19

Flugtskydning

Sø

20

Flugtskydning

On

20

Knivkursus

Ma

21

Knivkursus

To

21

Hundetræning, Flugtskydning

Ti

22

Flugtskydning

Fr

22

Jagttegnskole

On

23

Jagttegnskole

Lø

23

Hornblæsning

Sø

24

Ma

25

Hundetræning, Flugtskydning
Hornblæsning

Hornblæsning

To

24

Fr

25

Lø

26

Ti

26

Sø

27

Flugtskydning

On

27

Ma

28

Knivkursus, Generalfor. HHK

To

28

Ti

29

Flugtskydning

Fr

29

On

30

Jagttegnskole

Lø

30

To

31

Hornblæsning

Hornblæsning

Flugtskydning
Rifsk., Riffeltr.(kursus), Horn.
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