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Formanden har ordet
af Ib Kammersgård
Så blev det endelig forår. Efter en
lang vinter med hård kulde, mørke og
masser af sne, trænger vi vist alle til
lys og varme. Det gælder også vildtet,
de kæmper fortsat og må jo vente på,
at der kommer nyt grønt op. Så lad os
ikke glemme vinterfodringen endnu.
Forårstiden er også sæson for mange
foreningspolitiske aktiviteter. Der har
været afholdt valg til Jægernes Kommunale Fællesråd (JKF) i Hillerød,
hvor der skulle vælges ny formand.
Valget faldt på Bestyrelsesmedlem
i Hillerød Jagtforening: Christian
Færch Jensen.
Der har også været afholdt kredsmøde i kreds 7. Her havde formand
Leif Engsbye valgt at trække sig og
der var derfor valg til posten. Den
siddende kredsbestyrelse havde
foreslået formanden for HundestedFrederiksværk Strandjagtforening:
Leif Helstrup, som blev valgt uden
modkandidater.

Jagttegnsskolen er endelig kommet
på græs. Efter en lang vinters arbejde
med teori om vildt og jagtlov er jagttegnseleverne i skrivende stund på
flugtskydningsbanen, hvor der trænes
flittigt med sikkerhed, skydning og
afstandsbedømmelse, så alle kan være
klar til prøverne i maj. Vi har desuden
glæden af eleverne fra Skovskolens
Jagtforening og Karlebo Sogns Jagtforening på flugtskydningsbanen.
I april er det tid for de frivillige
jagttegnsprøver, først i Hørsholm,
derefter Kulhuse, og så går det i maj
løs med de egentlige prøver. Tak til
alle der flittigt hjælper med eleverne
på flugtskydningsbanen.
Sluttelig vil jeg opfordre jer til at
planlægge og tilmelde jer deltagelse
i foreningens bukkebrunch, der ikke
overraskende finder sted d. 16. maj.
Se nærmere andetsteds i bladet.
Knæk og bræk

Øvrige tillidsposter
Knud S. Nørgaard ..................................... Jagthorns-koordinator
4826 8610 / ksn@youseeme.dk
Klubhusudvalg
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www.hilleroedjagtforening.dk
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Gravjagt i Hillerød Jagtforening

Bukkebrunch
Igen i år holder vi bukkebrunch i klubhuset i Brødeskov.

af Poul Poulsen
Sæsonen for gravjagt sluttede den
sidste lørdag i januar – uden det store
udbytte.
Igennem vinteren har vi været en 3-4
mand samt 3 gravhunde, som har
mødt op på udvalgte dage. Vi har alle
fået masser af frisk luft, sne og kulde
– uden så meget som at have set en
ræv.

Den sidste dag mødte vi 4 mand op,
og der var heldet med os på Møllerrisvej – en stor flot ræv var i graven.
Efter høsttid satser vi på at gå
gravene efter, så de kan være klar
til næste vinters rævejagt. Skulle
du være interesseret i at deltage i
renoveringen samt i jagten til vinter,
kan du kontakte Poul Poulsen på 46
36 15 25 eller mail p.poulsen@c.dk.

Så har du været heldig at skyde en buk, har en god historie at fortælle
eller er du bare sulten... så kom til bukkebrunch den 16. maj.
I år er der vildtparade klokken 08.30 efterfulgt af morgenbord. Kan du
ikke nå at være der til tiden, er det ok at komme senere.
Hvis du ved, du kommer så send lige en mail til j@westphael.com.
Prisen er 50 kr., som betales på dagen.
Knæk og bræk - Bestyrelsen

Lær at skyde med jagtriffel
For dig som ønsker at komme i gang med riffeljagt efter bestået jagtprøve har vi reserveret 100 meter banen på Hanebjerg mandag den 4.
juli fra kl. 17.00 - 20.00.
Foreningens riffelinstruktører vil give dig en grundlægende instruktion i
riffelskydning. Du vil få mulighed for at få din riffel i indskydningsbænk,
så du får din riffel indskudt til maksimal præcision. Når alle har indskudt,
vil instruktørerne hjælpe med skydetræning, der skal forberede jer til
riffelprøven.
Der afholdes riffelprøve på Hanebjerg den 21. august. Se desuden under
Riffeludvalg i bladet for at se øvrige skydebanedage samt riffelprøver.
En stolt skytte med årets ræv.
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Kokkeaften på Tinggården 2011
af Natacha Kammersgård
Igen i år var kokkeaftenen en kæmpe
succes!
I år stod den på 6 retters menu med
alt fra rågeunger til gås på flere måder. Der var stor opbakning om dette
års kokkeaften, som igen i år blev
holdt på Tinggården, hvor vi sammen
med kokken Jan Friis-Mikkelsen fik
lavet noget fantastisk mad.

af bordet, og så er det ellers bare i
gang med den næste ret. I år nåede vi
til 5. ret, og så kunne vi simpelthen
ikke mere. Desserten blev droppet,
men det var bestemt ikke, fordi man
manglede den!
Jan Friis-Mikkelsen giver gode råd i køkkenet.

Aftenen sluttede af med lidt te og
kaffe, og en masse snak om den gode
mad! Det var en rigtig hyggelig aften
med en masse god mad og en god
måde at lære at tilberede noget forskellige vildt på.
De første 2-3 timer går med at lave
maden og lære, hvordan man nemt
kan dele kødet og mærke, hvornår det
er færdigt. De fleste hjæl-per til med
at gøre retterne færdige, samtidigt
med at nogle drikker lidt vin, klarer
opvasken og ikke mindst følger med
i, hvad Jan nu fore-tager sig.
Når en ret er færdig, går alle til bords
og spiser. Alle hjælper med at tage
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Dyb koncentration.

Nyt fra Reguleringsudvalget
af Jørgen Westphael
De seneste år har vi haft stor succes
med at regulere råger i Frederiksborg
slotshave. Sidste år fik vi desuden
– om end noget sent – tilladelse til
at komme på nogle af kommunens
arealer.
Hvis der bliver behov for regulering,

er det vigtigt, at vi er klar til at hjælpe
med regulering og derfor starter vi
allerede nu med at lave en liste med
reguleringsjægere.
Er du over 18 år, har lyst til at regulere råger i maj og juni og er du ejer
af et lovligt luftgevær eller en kaliber
22. lr. - så send en mail til j@westphael.com.
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Nyt fra Flugtskydningsudvalget
af Christian Færch Jensen

Søndag den 27. februar blev der
afholdt fastelavnsskydning på
flugtskydningsbanen
Der var heldigvis en del, der trodsede det kolde vejr og prøvede
at skyde katten af tønden. Nogle
mere udklædte end andre. For at
undgå misforståelser - der var ikke
nogen kat i tønden.
Efter mange velrettede skud fra

de ivrige deltagere lykkedes det
Christian Færch Jensen at skyde
sidste pind ned og han blev således årets kattekonge.
Efter at tønden var nedlagt, var der
stor aktivitet både på jagtbanen og
trapbanen. Arrangementet sluttede
med kaffe, kage og varm suppe i
vores lettere ombyggede klubhus.
Bedømt ud fra stemningen var det
et vellykket arrangement.

Planlagte skydedage april til juli 2011
På flugtskydebanen på Vejenbrødvej, Vejenbrødvej ved påkørsel 6 på
Helsingørmotorvejen.
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Nyt fra Riffeludvalget

Riffelskydninger – forår/sommer 2011
På Hanebjerg skydebaner, Hanebjergvej 6, Nr. Herlev, 3400 Hillerød

af Bent Behrmann
Årets første skydninger er vel overstået og vi ser frem til de kommende
mange mandage og torsdage, hvor
der skydes om aftenen helt frem til og
med juni måned.
Vi håber at se rigtig mange riffeljægere, og specielt skal lyde et velkommen til alle de nye og unge jægere,
som forhåbentlig vil finde vej til Hanebjerg og Sjælsø Skydebaner.
Husk at grillen er tændt på Hanebjerg, så medbragte pølser eller andet
godt kan grilles. Vi må desværre ikke

sælge ovennævnte, så derfor er det
aftensmad til de arbejdende ungersvende.
Mens der grilles, har ”Søren´s Krudthus” åben for en god handel og
lidt faglig snak om ammunition og
tilbehør.
For nu en gang at bruge de medier
der er tilgængelige, så har HHK deres
egen hjemmeside. Klik ind på www.
hhkriffel.dk og følg med i alt, hvad
der rør sig på riffelbanen.
Vel mødt på banerne.

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
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
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.

På Sjælsø skydebaner, Ellebækvej, 3460 Birkerød
April
Torsdag den 28. kl. 17.00 til 19.00

Indskydning / træning

Maj

DJ’s mærkeskydning med jagtriffel
Hver den sidste mandag i måneden kan man skyde DJ´s riffelmærke
på Hanebjerg. Der skydes 6 skud til bukkeskive. Kun 2 af skuddene må
gøres liggende
Man kan få følgende mærke, afhængig af point:
Broncemærke, Sølvmærke, Guldmærke, Guld med egeløv
Kom nu og prøv - det er altså ikke svært!
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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.

For begge skydebaner gælder:
Husk jagttegn, våbentilladelse og høreværn. Medlemsbevis (DJ) 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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Jagtfeltskydning - 26. juni 2011
Jagtfeltskydningen (udtagelsesskydningen) bliver i år afholdt i Jægerspris
skydeterræn. Det er endelig lykkedes at komme ind i Jægerspris, og det
giver jo nogle gode muligheder for at lave en rigtig god omgang feltskydning på 6 stationer og 12 mål.
En rigtig lærerig ”realistisk” skydning (op til 300 m) hvor ens egne evner
bliver sat på prøve mht. afstandsvurdering, læse terrænnet, vurdere
vinden mv..
Man kan deltage i følgende klasser:
Mesterklasse (hvis man har skudt DJ´s riffelmærke - guld med egeløv)
Jægerklasse
Dameklasse
Veteranklasse (alle over 65 år)
Duelighedsklasse (hvis man ikke har skudt DJ´s riffelmærke)
Tilmelding til:
Johannes Nielsen på e-mail Jnk7dj@gmail.com eller tlf. 24 23 38 76
mellem kl. 19.00 – 20.00. ( tilmelding skal indeholde følgende oplysninger; medlems nr.- navn-adresse- tlf.nr. og hvilken klasse man skyder
i)
Tilmeldingsfrist: 12. juni 2011.
Betaling: Konto nr. 2908 – 4382893722. (med information om medlems
nr. og navn, samt klasse der skydes i).
Regler for jagtfeltskydning kan ses på: www.jaegerforbundet.dk/
page1097.aspx?layout=312

Nyt fra Klubhusudvalget
Af Knud S. Nørgaard
Klubhusudvalget har netop haft det
årlige møde med Hillerød Lystfiskerforening, som vi har delt klubhuset
med siden årtusindeskiftet.
Klubhusudvalget ønsker en forbedret
udnyttelse af ”husets muligheder”,
der tager udgangspunkt i de to foreningers behov.
Her trænger to ideer sig i særlig
grad på, idet vi på den korte bane vil
undersøge muligheden for at ”gøre
det lange rum” på 1. sal større ved at
fjerne væggen ud til trappen.
Det andet ønske er at undersøge
muligheden for at indrette ” det kolde
loftsrum” på ca. 100 kvm. til et samlingsrum.
Det første for at få lidt mere luft omkring os ved de møder, vi pt. afholder
i dette lokale og det andet for at kun-

ne afvikle lidt større arrangementer,
som f.eks. generalforsamlinger, jagttegnsskole o.l.
Endvidere overvejer vi bedre sikringsforanstaltninger evt. med et nyt
låsesystem.
Desuden håber vi på, at Lokalbanen,
som stillet os i udsigt, vil få parkeringspladsen asfalteret inden for den
nærmeste fremtid.
Endelig er forårstide jo også tid til en
hovedrengøring og bl.a. oprydning
af udendørsområdet. Målet er jo bl.a.
at kunne præsentere ”huset” i en ordentlig og præsentabel stand til årets
Bukkebrunch og andre efterfølgende
aktiviteter.
Klubhusudvalget vil gerne takke alle,
som har bidraget til, at klubhuset nu
igen efter sidste års indbrud, er fuldt
møbleret og funktionsdygtigt.

Riffelprøver 2011
Tilmelding til riffelprøven foregår elektronisk. Læs mere herom på
Jægerforbundets hjemmeside eller kontakt Jægerforbundet på tlf. 88 88
75 00 ell. 88 88 75 24.
Alle datoer for riffelprøver på Sjælland og i den øvrige del af DK
kan ses på DJ´s hjemmeside: www.jaegerforbundet.dk.
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Nyt fra Nyjægerudvalget
af Thomas Blomquist
Nyjægerudvalget har i år valgt at
fokusere på aktiviteter, der kan
hjælpe nyjægerne til at blive klar til
efterårsjagten.

Vi har i første omgang valgt at
fokusere på våbentilpasning og skydetræning både med hagl og riffel.
Alle dage vil der være grill til jeres
eget medbragte mad og salg af øl og
vand.

Nyjægerskydning med haglgevær
Hillerød Jagtforening arrangerer nyjægerskydninger på flugtskydningsbanen i Vejenbrød.
Hvis du efter bestået jagtprøve ikke har mulighed for at købe et haglgevær eller er tvivl om hvilket våben du skal vælge, kan du på dagen
låne et foreningsvåben af en af instruktørerne.
Som noget nyt i år vil Michael fra Lyngs jagtvåben være tilstede d. 4.
juni med et udvalg af gode brugte haglbøsser, som du kan få lov at
prøveskyde sammen med din flugtskydningsinstruktør.
Der vil selvfølgelig også være rig mulighed for at få skudt med dit ny
indkøbte våben. Instruktørerne vil hjælpe dig med råd og vejledning i
flugtskydning, og hvis du ønsker det også rådgivning om hvilken tilpasning, der evt. bør foretages på dit våben.
Lørdage den 4. juni, 20. august og 17. september vil der være
nyjægerskydning i Vejenbrød fra kl. 10.00 - 13.30.

Nyjægerliste
Bestyrelsen har besluttet at oprette en nyjægerliste, som i første omgang
vil bestå af deltagere fra de sidste 3 års jagttegnshold.
Ideen med denne liste er at målrette information om nyjægeraktiviteter
til medlemmer, der står på denne liste. Nyjægerudvalget vil arbejde for
at konsortier og øvrige medlemmer af foreningen opfordres til at invitere
nyjægere fra denne liste med på selskabsjagter og evt. tilbyde disse at
deltage i jagtkonsortier.
Medlemmer der har lyst til at rekvirere denne liste eller ønsker at blive
optaget på listen, kan skrive en mail til Thomas Blomqvist på adressen
thomas@famblomqvist.dk eller ringe på tlf. 24 68 91 81.
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Konsortiejagt
af Chr. Færch Jensen
Det er sæson for at fastlægge jagtdagene i konsortierne.
Konsortiejagt kan vi i Hillerød
Jagtforening ikke tilbyde, men har I i
konsortiet overvejet at leje flugtskydningsbanen for en aften eller en
lørdag, så svinget er på plads inden

der bliver blæst jagt begynd. Aftenskydning slutter med udgangen af
august.
Kontakt Jørgen Westphael og lav en
aftale. Der er også mulighed for at
leje en instruktør med. Det er ikke
sikkert, du har brug for det, men de
øvrige i konsortiet har helt sikkert.
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Nyt fra redaktøren
af Ditte Geertsen

Stort udvalg i våben, beklædning,
Er du i tvivl
om hvilken
haglbøsse
tilbehør
og udstyr
til jagt!du skal

købe?
Lyngs
tilbyder
at hjælpe dig med vælge en haglbøsse,
F å Jagtvåben
Forårstilbud
tilb d på
å
som
passerlæder
til dig. Forretningen
har et bredt udvalg af gode
Laksen
skydevest
brugte jagtvåben.

Kr. 1.199,-

Michael
hjælpe
Førvil1.699,, dig med råd og vejledning i valg af det jagtvåben, der ikke bare passer til din smag og pengepung men
også til den jagtform, du forventer at dyrke.
Finder du et våben, som du har lyst til at købe, tilbyder vi, at du
kan låne våbenet med til Hillerød Jagtforenings nyjægerskydning den 4. juni i Vejenbrød.

Weatherby
Du kan besøge Lyngs
i Gilleleje fraVanguard
lørdag den 28.riffel
maj og låne
fås
i
kal.
.308,
30-06
et våben. Du kan med fordel ringe forinden og aftale et tidspunkt
eller
300win
mag.
mag
med Michael - også
hvis.300win
de udmeldte
datoer ikke
passer
dig.
Kr
Kr.
4.999,4 999
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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Dette nummer af Rævehagl bringer
et væld af gode tilbud fra foreningens
udvalg. Støt op om arrangementerne og bliv blandt andet bedre til
at skyde, træne din hund og fortælle
“røverhistorier” fra dine jagter.
I dette nummer af Rævehagl bringes
desuden endnu en spændende artikel
om hundetræning fra Peter Schou Andersen - denne gang om apportering
og dirrigering af i vand. Peter tager

udgangspunkt i træningen med sine
retrievere.
Det er glædeligt, at jeg får gode
input fra foreningens medlemmer til
artikler og billeder - bliv endelig ved
med det.
Alt materiale modtages med tak og
kan sendes til ditte_geertsen@hotmail.com.
Næste deadline er den 14. juni. 2011.

Nyt betalingsanlæg på flugtskydebanen
Hillerød Jagtforening har med tilskud
fra Danmarks Jægerforbund investeret i et nyt betalingsanlæg på flugtskydebanen.
Systemet kører med chip-kort, der
kan købes eller lånes i kiosken. På
kortet indsætter man det beløb, som
man ønsker at skyde for, eller mere.
På standpladsen er der en kortlæser,
som trækker duens pris på kortet, når
den trykkes ud.

En af fordelene er, at man kan trykke
duer ud, lige hvor man har lyst og er
fri for at skyde traditionelle serier.
Dette bliver en stor fordel ved instruktion og ved træning.
Giver dette anledning til spørgsmål,
er du velkommen til at ringe til Jørgen Westphael på telefon 40253897.
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Nyt fra JKF Hillerød
Af Christian Færch Jensen
Der blev afholdt årsmøde i JKF Hillerød den 1. februar 2011. På mødet
blev Chrisian Færch Jensen valgt som
formand, idet Hans Skov har valgt at
trække sig som formand.
Den ny bestyrelse har ved et efterfølgende bestyrelsesmøde konstitueret
sig med Mads Jeppesen (Gørløse)
som næstformand og Susanne Hjemlev (Skævinge) som sekretær. Derudover består bestyrelsen af Henrik
Juul (Alsønderup), Lars Moss (Hillerød) og Johann Jacobsen (repræsenterer Skovskolen).
På mødet besluttedes det at udpege
Christian Færch Jensen som jægernes
Grønt Råd repræsentant i Hillerød.
Et af de emner, som er meget aktuelle
for tiden, er Natura 2000, hvor der er
udarbejdet planer for, hvorledes man
skal behandle 246 udpegede områder.
Alle planerne kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside: http://www.
naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/
Natura2000/Natura_2000_planer/
Planforslag/Planforslag.htm.
Jeg kan kun opfordre til, at man selv
går ind og ser forslagene, der gælder
for områder, som man selv interesser-
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er sig for, f.eks fordi man driver jagt i
området.
Der har været afholdt møde i Vildtforvaltningsrådet (14.december
2010). På mødet blev blandt andet
drøftet en revision af jagtprøven. Et
af elementerne er “dokumentation
af jagtprøveaspiranternes skydefærdighed.” Sagen er endnu i sin vorden,
men det er hensigten, at en ny jagtprøve skal være på plads i 2. halvår
2012 og være gældende for prøverne,
der skal afholdes i foråret 2013. DJ
deltager aktivt i arbejdet.
Om revisionen af jagtprøven i givet
fald er første skridt på vejen til, at
også eksisterende jægere regelmæssigt skal kunne dokumentere deres
skydefærdighed, er det alt for tidligt
at gisne om. Dette er jo ikke sket for
riffeljægerne, selvom riffelprøven har
eksisteret i mange år.
Men jeg vil alligevel slutte med en
opfordring til alle om at benytte skydebanerne for at holde færdighederne
ved lige, inden det gælder det levende
vildt.
JKF Hillerød deltager med egen
stand på Jagtmessen i FrederiksborgCentret i Hillerød 29. april til
1. maj, Vi ses.

Apporteringstræning
Hillerød Jagtforening tilbyder apporteringstræning fra den 22. marts
2011. Indskrivning fra kl. 18.00 (øvrige træninger starter kl. 19.00
grundet sommertid).
Der trænes hver tirsdag frem til den 26. april 2011, efterfølgende appoteringsprøve den 30 . april 2011
Hold for nye, øvede og rutineret hunde, pris kr. 300,00. Medbring selv
dummy - vi sørger for vildt.
Træningssted: Violvej, Allerød
Kør ud af grusvejen, følg vejen til højre ved den gamle gravemaskine.
Tilmelding til larsmoss@hotmail.com eller tlf 4030 1642

Apporteringsprøve
Hillerød Jagtforening afholder lokal apporteringsprøve søndag den
30. april 2011 på “Skydebanegård”, Avderødvej 42, 2980 Kokkedal kl.
09.00. Der er indskrivning fra kl. 08.15.
Tilmelding til Lars på telefon 4030 1642 eller mail: larsmoss@hotmail.
com.
Der dømmes efter DJ’s prøveregler.
Morgenbord fra kl. 08.00 - tilmelding nødvendig. Grill fra kl. 11.00
Pris: 200 for enkelt hund, 400 for hold.
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Apporteringer på vand
- markerings- og dirrigeringsøvelser
Af Peter Schou Andersen

kræver en masse spildte kræfter.

Jeg har tidligere omtalt emnet ”hundens vandpassion”, som kort kan indsnævres til ”skal leges ind så tidligt
som muligt i hvalpens liv, og hvor der
for en del hvalpe må tages specielt
hensyn til vandtemperaturen”.

Problemet løses som regel ved, at
hunden bliver træt og derefter lader
sig falde ned i naturlig svømmeposition. Denne naturlige svømmeposition indtræder ofte, når hunden får en
tung dummy i munden ude i vandet.

I denne korte artikel tages udgangspunkt i, at hvalpen nu er glad for
vandpassion, og at vi befinder os
på et tidspunkt på året, hvor det er
forsvarligt at forlange apportering
fra vand, hvorefter det drejer sig om
indlæring af nogle apporteringsrelevante øvelser, som for så vidt kan
være både: markeringsøvelser, fritsøg-øvelser og dirigeringsøvelser.

Holde fast i dummien/vildtet, når
hunden kommer på land
De fleste hunde starter deres vandapporteringer med at smide apporteringsgenstanden i vandkanten.

Både som markprøveentusiast og som
apportør på andejagter i Danmark
er der mest brug for, at hunden kan
markere på vand og kan dirigeres på
vand. I denne artikel vil der blive sat
fokus på indlæring af markering og
dirigering på vand, med udgangspunkt i: ”Sådan gør jeg”.

Jeg forsøger i stedet at få øjenkontakt
med hunden samtidig med, at jeg med
den ene hånd tager dummien, inden
hunden når at smide den i vandkanten, hvorved det ofte lykkes ”at lege”
korrekt aflevering på plads.

Kort om almindelige begynderproblemer på vand
Agere hjuldamper
En del hvalpe starter deres svømmekarriere med at ville ”stå lodret” i
vandet, når der skal svømmes, hvilket
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Jeg tror ikke så meget på en masse
ord som fx: HOLD FAST, HOLD
FAST, HOLD FAST, HOLD
FAST……

Når først øvelsen med korrekt aflevering lykkes i vandkanten, forøges
afstanden på land gradvist, i takt med
at den korrekte aflevering lykkes
(næsten) hver gang.

Lidt om markerings- og dirrigeringstræning på vand
Markeringsøvelser
Det er vigtigt, at hunden fra start
trænes i at have fokus på dummiens
nedfaldssted på vandet.

Dirigeringsøvelser på vand:
Dette er en nok den sværeste apporteringsdisciplin, som mange heller
aldrig får lært deres hund(e).
Jeg starter med korte afstande og
gerne med en hjælper på den modsatte bred (i retning af apporteringsdummien) til at tiltrække sig hundens
opmærksomhed, såfremt den ikke
forstår førers dirigeringssignaler.
Fra start af med dirigeringsøvelser
på vand, planlægger jeg et langt
forløb uden mål for, hvor lang tid
indlæringsforløbet skal tage. I stedet
accepterer jeg den takt, hvormed hundens indlæring af denne vanskelige
øvelse foregår.

På billedet overfor ses markeringstræning på søen i Præstevang med
en 1 år gammel hvalp. Bemærk hundens koncentrerede fokus på nedfaldsstedet et sted ude i søen.

Lad være med at træne korrekt aflevering m.m. fra vand, før hunden har
fået opbygget en stor apporteringslyst
i det våde element.
Opbyg og forøg langsomt apporteringsafstanden på vand, i takt med at
der apporteres med succes (næsten)
hver gang. Når hunden først har lært
at apportere over store afstande på
vand, så husk også ind imellem at
præsentere den for korte vandapporteringer.

Den erfarne hund er her på vej
hjem med en ”lang dirigering”, mellem åkander på søen i Præstevang.
Bemærk hundens rolige attitude, der
også på vej ud til dirigeringsobjektet
giver en god baggrund for at modtage signaler fra fører.
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Lidt om træningsmuligheder på
vand
Det må nok konstateres, at det
bliver sværere og sværere at finde
steder, hvor der må trænes på vand.
Naturstyrelsen indfører flere og flere
restriktioner på deres søer og vandhuller i perioden april til september i
svømmefuglenes rugetid.
På den anden side må det også
erkendes, at vi i Hillerød området
er temmelig heldig stillet på dette
felt, idet vi må træne på vand både i
Præstevang og Stenholt Vang.
Det må vi også selv gøre noget for

ikke at ødelægge, da det er gift for
vore træningsmuligheder, hvis Naturstyrelsen løbende får klager over
vores aktiviteter med hundene.
For det første skal vi undlade at træne
med vores hunde i de områder af
søerne, hvor svømmefuglene ruger,
og for det andet skal vi undlade, at
optræde aggressivt og provokerende
over for skovens andre brugere, også
selvom enkelte af disse andre brugere
lejlighedsvis skulle optræde aggressivt og provokerende over for os.
Vi må påtage os en særlig forpligtelse
til AT VISE HENSYN.

På billedet ovenfor er en flok ænder på søen i Præstevang af nysgerrighed
kommet meget tæt på stedet, hvor der trænes vandapportering med jagthunde. Realiteten er, at ænderne hurtigt vender sig til nysgerrigt at svømme
omkring de svømmende hunde, men derfor må vi ikke gå ud fra, at alle
skovens andre brugere har forståelse for dette, hvis de nu er kommet for at
fodre ænderne.
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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
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Oplevelsesdagen i Langstrup Mose
Søndag den 19. juni 2011 kl. 10.00 til 16.00 afholdes for tredje
gang “Mosedag” i Langstrup Mose.
Mosedagen er for voksne, børn og barnlige sjæle.
Tag en tur i mosen, oplev den fantastiske natur og se vores flotte
flugtskydningsbane, der ligger og gemmer sig i naturen.
Schæferhundeklubben, flugtskydningsbanen i syd og nord og
modelflyveklubben er fælles om de mange aktiviteter på familiedagen.
Af aktiviteter kan nævnes flugtskydning, bue- og luftgeværskydning, se knivmageren i arbejde og få gode råd, modelflyver
opvisning med mulighed for selv at styre flyet, jagthunde opvisning i apportering og schweiss-arbejde, opvisning med schæferhunde der demonstrere eftersøgninger med mere.
Se flåning af råvildt og klargøring af fasan, for senere at få grillstegte smagsprøver.

Årets jæger 2011

Køb af vand, øl og kaffe med kage er naturligvis også muligt.
Tag familien med i mosen og nyd den dejlige natur.
Vel mødt - med venlig hilsen Mosebrugerne

Årets jæger 2011 i Hillerød Jagtforening blev Jørgen Johansen. Jørgen har
gennem en lang årrække ydet en stor indsats i foreningen såvel i bestyrelsen,
med hundtræning og med hornblæserne.
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Kalender
April 2011

Kalender

Maj 2011

Juni 2011

Juli 2011

Fr

1

Sø

1

Flugtskydning

On

1

Fr

1

Lø

2

Ma

2

Riffelskydning

To

2

Lø

2

Sø

3

Flugtskydning

Ti

3

Flugtskydning

Fr

3

Sø

3

Flugtskydning

Ma

4

Riffelskydning

On

4

Lø

4

Nyjægerskydning

Ma

4

Lær at skyde med riffel

Ti

5

Flugtskyning, App-træning

To

5

Sø

5

Flugtskydning

Ti

5

Flugtskydning

On

6

Jagttegnskole

Fr

6

Ma

6

Riffelskydning

On

6

To

7

Hornblæsning

Lø

7

Flugtskydning

To

7

Fr

8

Sø

8

Fr

8

Lø

9

Ma

Sø

10

Flugtskydning

Ti

Ma

11

Riffelskydning

On

11
12

Riffelskydning, Hornblæsning

Ti

7

Flugtskydning

On

8

9

Riffelskydning

To

9

Lø

9

10

Flugtskydning

Fr

10

Sø

10

Lø

11

Ma

11

Sø

12

Ti

12

Ma

13

On

13

To

14

Fr

15

Lø

16
17

Ti

12

Flugtskydning, App-træning

To

On

13

Jagttegnskole

Fr

13

To

14

Riffelteori (kursus), Hornblæs.

Lø

14

Ti

14

15

Flugtskydning, Riffelskydning

On

15

To

16

Riffelskydning, Hornblæsning

Fr

15

Sø

Lø

16

Ma

16

Bukkebrunch, Riffelskydning

Sø

17

Flugtskydning

Ti

17

Flugtskydning

Ma

18

Riffelskydning

On

18

Ti

19

Flugtskydning, App-træning

To

19

Fr

20

Lø

21

22

Sø

22

Flugtskydning

On

22

Lø

23

Ma

23

Riffelskydning

To

23

Sø

24

Ti

24

Flugtskydning

Fr

Ma

25

On

25

Lø

Ti

26

To

26

Sø

26

27

Fr

27

Ma

To

28

Lø

28

Ti

Fr

29

Sø

29

Flugtskydning

On

29

30

Ma

30

Riffelskydning

To

30

Ti

31

Flugtskydning

On

20

To

21

Fr

On

Lø

26

Hornblæsning

Flugtskydning, App-træning
Rifsk., Riffeltr.(kursus), Horn.
Apporteringsprøve

Hornblæsning

Hornblæsning

Hornblæsning

Hornblæsning

Flugtskydning
Hornblæsning

Fr

17

Sø

Lø

18

Ma

18

Sø

19

Mosedag, Flugtskydning

Ti

19

Ma

20

Riffelskydning

On

20

Ti

21

Flugtskydning

To

21

Fr

22

Lø

23

24

Sø

24

25

Ma

25

Jagtfeltskydning, Flugtskyd.

Ti

26

27

Riffelskydning

On

27

28

Flugtskydning

To

28

Fr

29

Lø

30

Sø

31

Hornblæsning

Hornblæsning

Hornblæsning

Flugtskydning
Flugtskydning
Hornblæsning

Flugtskydning
Flugtskydning
Hornblæsning

Flugtskydning
Flugtskydning
Hornblæsning

Flugtskydning
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