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Formanden har ordet
af Ib Kammersgård
Når I læser disse ord, er det forhåbentlig endelig blevet forår i Danmark, og det bliver således også tid til
at gøre status for vinterens aktiviteter
og forberede sig på forårets.
Hundefolket har allerede været i gang
siden januar og er nået igennem årets
lydighedstræning. Det er blevet tid
for apporteringstræning med afsluttende apporteringsprøve i maj.
Det var blandt de flittigt arbejdende
hundefolk, bestyrelsen i år valgte at
udpege årets jæger - en hæder der
tildeles en, der har ydet en særlig
indsats for foreningen. Valget faldt
på Jan Bloch Hansen, der gennem
en årrække har gjort en stor indsats i
hundeudvalget og ledet dette arbejde
dygtigt og konstruktivt. Stort tillykke
til Jan.
Der har i begyndelsen af marts været
afholdt kredsmøde (det der tidligere
hed Regionsmøde) i vores område,
der som bekendt dækker det halve
Sjælland (ca. 36 kommuner). Dette
møde var desværre præget af en
bestyrelse, der, efter min mening, har
haft så travlt med at finde en ny formand til Danmarks Jægerforbund (og
der er som bekendt ikke valg før om

2 år til denne post), at de ikke har fået
forberedt kredsmødet tilstrækkeligt,
til at det kunne gennemføres.
Kredsmødet endte med, at Kirsten
Skovsby blev valgt til hovedbestyrelsesmedlem. Max Elbæk trak sig fra
kredsbestyrelsen (men fortsætter som
ordførende riffel-koordinator), og
Bjørn Samuelsson blev valgt i stedet
(begge fra Hørsholm Jagtforening).
Desværre var der så meget rod i
listerne over dem, der var kandidater
til Repræsentantskabsmødet, at dette
valg ikke kunne gennemføres, og
der bliver således indkaldt til ekstraordinært kredsmøde.
Der er heldigvis andet, der har
fungeret noget bedre. Årets kokkeaften, der igen i år blev afholdt
på “Tinggården”, var en bragende
succes. Der var næsten dobbelt så
mange tilmeldte, som der var plads
til, et positivt problem, som vi vil se
på til næste gang. En af deltagerne
har andetsteds i bladet skrevet mere
om denne aften.
Fortsættes på side 4.
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Formanden har ordet - fortsat
Vi er også kommet godt i gang med
både riffelskydning og flugtskydning, der nu kører for fuld fart. Det
betyder også, at det er blevet tid for
jagttegneleverne til at få næsen ud af
bøgerne og komme ud i den friske
luft på flugtskydningsbanen for at øve
både sikkerhed, afstandsbedømmelse
og skydning. Tag godt imod de nye
jægere, når I møder dem.

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

Til slut en opfordring: Næste arrangement er vores bukkebrunch. Bestyrelsen har valgt at starte den lidt
tidligere i år, idet vi har fået en del
opfordringer til dette. Bak op om
vores bukkebrunch - den er en del af
de fine traditioner i foreningen.
Nyd foråret og knæk og bræk på årets
bukkejagt.

Årets jæger 2010

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum har sendt deres program for foråret og sommeren 2010 på gaden. Programmet byder på foredrag og aktiviteter for hele
familien.
Så uanset om du er ung eller gammel, dreng eller pige, er der oplevelser og
aktiviteter for dig og resten af din familie.
Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, Folehavevej 15, 2970 Hørsholm,
tlf. 45 86 05 72, www.jagtskov.dk, museum@jagtskov.dk

Schweiss-hunde-aften
i Store Dyrehave
Da bukkejagten snart står for døren, holder Hillerød Jagtforening en
aften om schweiss hundearbejde og skudtegn for alle og specielt nye
jægere.
Vores schweisshunde-koordinator Jim Schou Larsen og hans ruhår Fritz
fortæller om dette og laver en demonstration af en eftersøgning på et
udlagt spor.
Vi mødes onsdag den 5. maj kl. 19.00 ved “Rågårdshus”, Gl. Frederiksborgvej 71 (mellem Ny Hammersholt og Allerød).
Årets jæger 2010 i Hillerød Jagtforening blev Jan Bloch Hansen. Jan har ydet
en stor indsats i hundeudvalget og ledet dette arbejde dygtigt og konstruktivt.
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Evt. spørgsmål til Jørgen Westphael på telefon 4025 3897.
Der trænes på flugtskydningsbanen...
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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,Før 1.699,,

Jeg vil gerne takke for de mange positive tilbagemeldinger, artikelforslag
mv., jeg har fået fra bladets læsere.
Det er meget motiverende og givende
at være medlem af en jagtforening,
hvor der er stor opbakning omkring et
fælles medlemsblad som Rævehagl.
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.
I dette nummer af Rævehagl søsætter jeg en artikelserie af Peter Schou
Andersen, som er en meget erfaren

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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hundefører. Artikelserien vil omfatte emner som hvalpeapportering,
markeringstræning, dirigeringstræning, træning af vandapportering
og træning af frit søg. I kan læse den
første artikel på side 18.
Rævehagl er trykt sort/hvid, men vi
regner med at trykke forsiden i farver
fra næste nummer. Hvis man ønsker
at se hele Rævehagl i farver, kan det
ses på foreningens hjemmeside.
Se desuden de mange tilbud om diverse arrangementer, undervisninger
mv., som Hillerød Jagtforening afholder.
Næste deadline er den 15. juni 2010.

Arbejdsdag på flugtskydebanen
Vi skal have forårsklargjort vores bane og huse med lidt vedligeholdelse
og rengøring.
Så vi har brug for alle de hænder, vi kan få - også dem med 10 tommelfingre.
Lørdag den 17. april klokken 9.00 starter vi med morgenbrød.
Vi håber at se dig
Med venlig hilsen Flugtskydningsudvalget
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Kokkeaften 2010
af Natacha Kammersgård
Onsdag den 24. februar 2010 holdt
Hillerød Jagtforening kokkeaften for
2. år i træk. Det var en kæmpe succes,
der var mange tilmeldte, men der var
desværre ikke plads til alle. De 12,
der var først ude med tilmeldingerne,
mødtes klokken 18 på “Tinggården”.
Alle mødte op i godt humør og klar
til hårdt arbejde. Kokken var allerede
i et fantastisk positivt humør, og det
smittede af på alle andre. Jan, som
kokken hed, havde allerede planlagt
et stort måltid mad, som vi skulle i
gang med at tilberede.
Da vi alle havde fået forklædet på,
begav vi os ud i køkkenet for at kigge
på vores menu, den bestod af: Stegt
slethvar og selleri med balsamicoglace og persille til forret, dyrekølle
og dyreragout med spidskål, æbler og
perlespelt til hovedret og æbletrifli
med calvados og paradisæblegelé til
dessert.
Efter omkring halvanden times arbejde, var forretten færdig.
Kødet havde Jan vist, hvordan man
kunne skære op i flere dele end de
fleste troede var muligt. For dem
af os, der er nybegyndere indenfor
jagtområdet, var det en fantastisk
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Alle, unge som ældre, havde en hyggelig aften med en rigtig god stem-

ning hele aftenen igennem. Det er en
aften, som mange ønsker gentaget.

Forretten: Stegt slethvar og selleri
med balsamicoglace og persille.

Der samarbejdes om lækkerierne.

oplevelse at se, hvordan man kunne
dele det op, men de mere rutinerede
jagtudøvere fik også nye erfaringer
med sig.
Forretten var en udsøgt fornøjelse,
det var alle meget enige om. Det var
en hyggelig måde at lave maden på alle hjalp hinanden, og så tog vi lige
en halv time til at spise maden.
Derefter gik vi i gang med det sidste
til hovedretten. Humøret var højt
efter den store succes med forretten, alle glædede sig til at smage
hovedretten. Da vi havde arbejdet
med maden i yderligere 30 minutter,
var hovedretten klar, og alle gik til
bords igen. Denne gang var vi mindre
overraskede, men maden smagte
mindst ligeså godt. Afslappede og i
godt humør sad vi og nød maden, indtil der ikke var mere tilbage, og alle
vist også havde fået nok til at klare
resten af aftenen.
Aftenen var ikke helt slut endnu på
det tidspunkt, og vi var alligevel
ikke helt mætte, vi måtte jo smage
desserten også. Det fortrød vi ikke,
desserten smagte ligeså godt, som det
andet havde gjort, men så var vi også
mætte. Efter lidt hyggelig snak ved
bordet, og lidt oprydning, begyndte
folk at tage hjem.
“Kokkeeleverne” lytter interesseret.
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Skydedage og vagtliste kan I se på
vores nye hjemmeside under flugtskydning.
Team Tøs
Som noget nyt har vi Team Tøs
skydning for alle piger. Tøsedrenge er
også velkomne. Det foregår alle tirsdage fra kl. 08.30 til ca. 10.30 frem til
jul, al indskrivning før kl. 9.00. Har
du spørgsmål, så ring til Janne på
telefon 2164 4532 eller 4828 0193.
Skæftetilpasning
Har du fået ny bøsse, eller er du
blevet uvenner med din gamle, og
er i tvivl om skæftet passer dig, kan
du lave en aftale med Jørgen om at
mødes på banen.
Individuel instruktion
Der er også mulighed for individuel
instruktion, hvor banen åbnes efter
dit ønske. Tal med Lau eller Jørgen
om dette. Er det ikke i forbindelse
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Polterabend
Skydningen dækkes af et passende
antal instruktører og omfatter en kort
instruktion samt gennemgang af sikkerhedsregler efterfulgt af skydning
til 25 lerduer.

rvejen
ørmoto

Skydning for sjov
Flugtskydning er ved at blive almindeligt i forbindelse med firma-seminarer, polterabender, skovture og
lignende aktiviteter. På vor bane
arrangeres også sådanne skydninger
efter forskellige koncepter alt efter
deltagernes ønsker.
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Flugtskydebanen kører for fuld damp
nu! Aldrig har vi planlagt så mange
skydedage som i år. Vi har åbent alle
søndage, som ikke er helligdage, fra
kl. 10.00 til 13.00 frem til jul. I sommermånederne juni, juli og august har
vi åbent hver tirsdag fra kl. 17.00 til
20.00.

med alm. åbningstider vil der være en
opstartspris.

Helsing

af Jørgen Westphael
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Nyt fra Flugtskydningsudvalget

500 m

Flugtskydebanen i mosen, Vejenbrødvej ved afkørsel 6 på Helsingørmotorvejen.

Planlagte skydedage april til juli
ti

6

april

8.30 - 10.30

ti

15

juni

8.30 - 10.30

sø

11

april

10.00 - 13.30

ti

15

juni

17.00 - 20.00

ti

13

april

8.30 - 10.30

sø

20

juni

10.00 - 13.30

sø

18

april

10.00 - 13.30

ti

22

juni

8.30 - 10.30

ti

20

april

8.30 - 10.30

ti

22

juni

17.00 - 20.00

Skovtur og lignende
Arrangement med forskellige aktiviteter baseret på vores flugtskydningsbanes omgivelser og evt. foreningens
hus “Jægerly”. Programmet kan være
som følgende eksempel:

sø

25

april

10.00 - 13.30

sø

27

juni

10.00 - 13.30

ti

27

april

8.30 - 10.30

ti

29

juni

8.30 - 10.30

sø

2

maj

10.00 - 13.30

ti

29

juni

17.00 - 20.00

ti

4

maj

8.30 - 10.30

sø

4

juli

10.00 - 13.30

sø

9

maj

10.00 - 13.30

ti

6

juli

8.30 - 10.30

ti

11

maj

8.30 - 10.30

ti

6

juli

17.00 - 20.00

•

sø

16

maj

10.00 - 13.30

sø

11

juli

10.00 - 13.30

ti

18

maj

8.30 - 10.30

ti

13

juli

8.30 - 10.30

ti

25

maj

8.30 - 10.30

ti

13

juli

17.00 - 20.00

sø

30

maj

10.00 - 13.30

sø

18

juli

10.00 - 13.30

ti

1

juni

8.30 - 10.30

ti

20

juli

8.30 - 10.30

ti

1

juni

17.00 - 20.00

ti

20

juli

17.00

sø

6

juni

10.00 - 13.30

sø

25

juli

10.00 - 13.30

ti

8

juni

8.30 - 10.30

ti

27

juli

8.30 - 10.30

ti

8

juni

17.00 - 20.00

ti

27

juli

17.00

•
•
•

Velkomst med kort instruktion samt
gennemgang af sikkerhedsregler
Flugtskydning
Skydning på luftgeværbane
Grill i mosen

Hvis dette lyder spændende så kontakt Lau 2880 2754 eller
Jørgen 4025 3897.
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Riffelskydning – forår/sommer
Hanebjerg Skydebaner

Nyt fra Riffeludvalget
af Bent Berhrmann
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 lavet
deres egen hjemmeside. Klik ind på
www.hhkriffel.dk og følg med i alt
hvad der rør sig på riffelbanen.
Husk til riffelskydningerne at medbringe: gyldigt jagttegn, våbentilladelse, DJ´s medlemsbevis (findes på
bagsiden af Jæger) samt høreværn.

2010

April
Mandag den 12.

kl. 17.00 - 19.00

Indskydning / træning

Mandag den 19.

kl. 17.00 - 19.00

Indskydning / træning

Mandag den 26.

kl. 17.00 - 19.00

Indskydning / træning /
mærkeskydning

Søndag den 2.

kl. 09.00 - 12.00

Indskydning / træning

Mandag den 3.

kl. 17.00 - 19.00

Indskydning / træning

Mandag den 10.

kl. 17.00 - 19.00

Indskydning / træning

Mandag den 17.

kl. 17.00 - 19.00

Indskydning / træning

Mandag den 31.

kl. 17.00 - 19.00

Indskydning / træning

Mandag den 7.

kl. 17.00 - 19.00

Indskydning / træning

Mandag den 14.

kl. 17.00 - 19.00

Indskydning / træning

Mandag den 21.

kl. 17.00 - 19.00

Indskydning / træning

Maj

Juni

Vel mødt på banerne.

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

Riffelskydning – forår/sommer
Sjælsø Skydebaner

2010

April
Torsdag den 22.

kl. 17.00 - 19.00

Indskydning / træning

Torsdag den 29.

kl. 17.00 - 19.00

Indskydning / træning

kl. 17.00 - 19.00

Indskydning / træning

med forbehold for ændringer i skydedage/tider samt evt. aflysninger.
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Husk jagttegn og våbentilladelse. 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.

Maj
Torsdag den 6.

For begge skydebaner gælder:

HUSK VORES HJEMMESIDE: www.hhkriffel.dk
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Riffelskydebanerne

Jagt forbi
Ind imellem er det næsten umuligt
at få påbegyndt en tekst til bladets
spalter.

Ellebækve

En af disse gange er, når det virkelige
liv passerer det uvirkelige. Det forekom mig at være helt uvirkeligt, da
jeg den næstsidste søndag i januar
modtog budskabet om Kit Catons tragiske død ved en bilulykke i Gørløse
lørdag den 23. januar. Dermed sluttede et uhyre aktivt liv på den mest
meningsløse vis.

j
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500 m

Sjælsø Skydebaner, Ellebækvej, 3460 Birkerød

Gørløse
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Hanebjerg Skyttecenter, Hanebjergvej 6, 3400 Hillerød
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I Hillerød Jagtforening har vi kendt
Kit siden slutningen af 90’erne, hvor
hun dukkede op med sit ”Horn” under
armen og spurgte, om ikke hun måtte
være med? Og det måtte hun naturligvis gerne, for den gang, som nu, var
der bestemt ikke kø, for at komme
med i Hillerød Blæserne. Og i løbet
af kort tid åbnede Kit op for sin store
interesse og viden om musik og ikke
mindst om jagthornmusik til stor
glæde for os jægere, der også gerne
ville præstere vellydende toner ved
årets jagter og ved festlige lejligheder
i jagtlige regi.
Det var den ene side af Kit, men
ikke mindre vigtig var hendes helt
utrættelige indsats for at udbrede
jagthornmusikken langt ud over
kredsen af Hillerød-egnens jægere.
Først og fremmest som en utrættelig

Foto: Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

instruktør for alle, der havde lyst
til at prøve kræfter med jagthornets
muligheder. Lokalt som initiativtager
til at etablere en jagthornskole i
jagtforeningen og mere regionalt
som leder af Jagthorngruppen Skt.
Hubertus samt medafvikler af jagtgudstjenester og som Regionens
Jagthornkoordinator. Listen er lang
og meget mere kunne med føje være
nævnt.
Æret været Kits minde
Hillerød Jagthornblæsere
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Jagttegneleverne på skydebane

Oplevelsesdagen i Langstrup Mose
Søndag den 13. juni 2010 afholdes årets “mosedag”.
Brugerne af Langstrup Mose (Jagtforeningerne, Schæferhundeklubben og Modelflyverne) er igen i år sammen om familiearrangementet.
Kom og få en masse jagt- og naturoplevelser for børn og voksne.
En festlig dag med bla. bueskydning for børn, lerdueskydning for
de lidt ældre, opvisning af modelflyverne med mulighed for selv
at prøve, opvisning af schæferhunde i eftersøgning, opvisning
af jagthunde i apportering og schweiss-arbejde, jagtsti for børn,
naturvejledning, flåning af rådyr og fasaner osv.
Mulighed for ”gratis grill selv” smagsprøver af rådyr og fasaner.
Kom og støt initiativet.
Hvis I ikke har været ude på vores flugtskydebane endnu, så
kom og se den, den ligger og gemmer sig mellem mosens planter og træer - en meget flot bane.
Børn og børnebørn må godt få en fornemmelse af, hvad du bedriver, når du og hunden er væk i weekenden.
Vel mødt - mvh. Mosebrugerne

Trods regnvejret er humøret højt og gåpåmodet stort hos årets jagttegnelever.
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af Peter Schou Andersen
Peter Schou Andersen er i hundekredse kendt som en dygtig hundefører, og han deler i en artikelserie sine
erfaringer med apporteringstræning
mv. af sine golden retrievere. Det er
Peter Schou Andersens antagelse, at
det, som gælder for retrievere, også
i udstrakt grad gælder for andre
jagthunderacer, selv om retrieveren jo
decideret er ”jagthunden efter skuddet”. (red.)
Præsentation af Kennel Hilderyth
Vi fik vores første golden retriever
i 1975, og det blev ingen apportør.
Næste golden retriever fik vi i 1985,

og denne viste et betydeligt talent
som apportør. I 1988 blev der udvidet med yderligere en tæve, Fylla`s
Fiona Sound, som kom til at danne
grundstammen i den tævelinie, som
vi siden har avlet på, og det er i denne
tævelinie, som vi i begyndelsen af
april måned venter vores 9. kuld efter.
Inden vi fik vores første kuld, fik
vi, Inger og Peter Schou Andersen,
registreret kennelnavnet: Hilderyth,
som efter sigende skulle være det
oprindelige navn for Hillerød. Her
ved indgangen til 2010 består vores
kennelbestand af 5 hunde, som vi alle
selv har avlet.

Skemaet – som er selvkonstrueret –
viser mine iagttagelser, da sidste kuld
var knap 8 uger. Testen blev foretaget

Opmærksomhed/focus
Apporteringsiver
Apportering dummy
Han-2

Han-3 Tæve-1 Tæve-2 Tæve-3

dagligt, fra hvalpene var 6 – 8 uger
gamle. Nu hvor kuldet er 3 år gamle,
må jeg konstatere, at mine iagttagelser ved 8 uger, ikke i alle tilfælde gav
det rigtige billede af hvalpenes senere
udvikling af apporteringsegenskaber.
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Hvornår starter apporteringstræningen?
Jeg starter allerede med at lege apporteringer med mine hvalpe, når de er
ca. 6 uger gamle, bl.a. i et forsøg på
at udvælge en hvalp til os selv med
gode apporteringsegenskaber.

6
5
4
3
2
1
0
Han-1

Kennel Hilderyths Emma, Domingo, Gabriele, Felia og Helena. Alle er kvalificeret til vinderklasse på DRK’s markprøve-B (med vildt fra fryseren) og på
markprøve-A (på praktisk jagt). Alle har også adskillige 1. præmier med max
30 point på jagtforeningernes apporteringsprøver.

Med ”miljø” menes i denne sammenhæng samspillet mellem hund
og fører, og det er dette, som her vil
blive forsøgt kort beskrevet i hvalpens første levetid.

Vurdering apportering 29. april
Værdiskala 1 -5

Apporteringstræning af retrieverhvalpe

Hvordan får jeg en god apportør?
Jo, både ”arv” og ”miljø” skal være
til stede. Med ”arv” menes det medfødte talent. Hvis man virkelig ønsker
sig en god apportør, er det nødvendigt
at gøre sig grundige undersøgelser/
overvejelser af forældredyrenes genetiske arbejdsegenskaber inden køb
af hvalp eller egen avl af hvalp. Ved
vores tre seneste valg af hanhund, har
vi været i henholdsvis Trollhättan,
Wien og Stockholm. Både Trollhättan- og Wienparringerne har, vurderet
på hvalpenes arbejdsmæssige egenskaber, været meget vellykkede, og
nu krydser vi så fingre for Stockholmparringen fra januar 2010.

Som det fremgår af skemaet, er én af
de egenskaber ved hvalpen, som jeg
tillægger stor betydning, dens evne
til at koncentrere sig om, hvad der
foregår i synsfeltet (opmærksomhed/
fokus).

Apportering
due/skade/kanin/and

Som hvalpekøber henter man normalt
hunden ved 8 ugers alderen. Det er
mit råd, at man straks starter med
at lege apportering med små dummies. Lad under disse øvelser endelig
være med at tale hårdt til hunden og
begynd heller ikke på dette tidspunkt
med at forlange korrekte afleveringer,
ofte lykkes den korrekte aflevering,
uden at man har tænkt over det. Hvis
det kniber med hvalpens apporteringsiver, hjælper det ofte at trække
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apporteringsgenstanden i en snor
foran hunden.
Der veksles gerne mellem dummies
og tørrede fasanvinger, og når disse
apporteres uden problemer forsøges
lejlighedsvis med forskellige vildtarter. Begynd med duer men overdriv
endelig ikke vildttræningen på dette
tidlige tidspunkt. Begynder hvalpen at gnaske i vildtet, stoppes der
omgående med vildttræning, uden at
hvalpen skældes ud.
Det er nu tilliden mellem hund og
fører skal opbygges. Prøv at begrænse
dine kommandoer mest mulig og sørg
først og fremmest for at være konsekvent. Forveksl ikke konsekvens
med at være hård ved hunden, hverken psykisk eller fysisk.
Hvalpen skal instinktivt lære, at det

er dig, der er lederen. Den lystbetonede apporteringstræning er
vedvarende den altoverskyggende
ledetråd. I øjeblikket er der blandt
hundetrænere meget fokus på forskellige former for belønningsmidler,
såsom godbidder, bolde, dummies
eller klikker(træning). Personligt
bruger jeg kun ros som belønning, og
jeg ignorerer, når hvalpen gør noget
forkert.
Hvalpens vandpassion må også gerne
forsøges leget ind, men start endelig
ikke med dette, før vandet har en
passende temperatur, og start gerne i
fersk vand. Hvis det kniber med at få
hunden i vandet af egen fri vilje, må
man finde et sted, hvor føreren selv
kan vade ud foran hunden og forsøge
at lokke/lege hvalpen ud til sig. Lad
dig aldrig friste til af smide hvalpen i
vandet.

Regulering
Hillerød Jagtforening er behjælpelig med regulering.
Har I problemer med ræve ved beboelser, ræve med skab, råger der
ødelægger nysåede haver og marker, eller støjer meget ved kirkegårde,
parker og beboelser. Duer der overskider byen, andrikker der overfalder
ænder med nyklækkede ællinger. Eller har I set mink?
Kontakt Hillerød Jagtforening - vi kan rådgive om den bedste løsning.
I år laver vi et korps af jægere, der kan hjælpe med regulering, vil du
være med så send en mail til j@westphael.com.
Reguleringsudvalget, Jørgen Westphael, telefon 4025 3897.

Nyjæger-skydning
Vi gentager succesen fra sidste år med skydning for nye jægere.
Nyjægerudvalget har planlagt 3 dage, hvor hvor der vil være masser
af instruktion til jer, der har taget jagttegn de sidste par år. 1. søndag
i maj, 1. lørdag i august og 1. lørdag i september.
Vi laver prøveskydning af patroner og indskydning af haglbøsse på
skiver, og vi kan også se på skæftetilpasning. Og så skyder vi en
masse lerduer.
Søndag den 30. maj, lørdag den 14. august og lørdag den 18. september holder vi åbent fra kl. 10 til 13.30 på skydebanen på Vejenbrødvej.
Spørgsmål om dette arrangement til Peter 2230 4545 eller Jørgen
4025 3897.

7 ugers hvalp fra seneste kuld, som apporterer kanin.
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Apporteringstræning
Hillerød Jagtforening tilbyder appoteringstræning for nye, øvede og
rutinerede hunde.

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

Hver tirsdag fra den 23. marts og frem til den 27. april 2010.

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.

Indskrivning fra kl. 17.30. Træning fra kl. 18.00 (øvrige træninger
starter kl. 19.00).

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.

Pris kr. 300.

Hvis du ved, du kommer så send lige en mail til j@westphael.com.
Prisen er 50 kr., som betales på dagen.

Medbring selv “dummy” - vi sørger for “vildt”.
Træningssted: Violvej, Allerød. Kør ud af grusvejen og følg vejen til
højre ved den gamle gravemaskine.

Knæk og bræk - Bestyrelsen

Spørgsmål kan rettes til Mikael Worm på telefon 4825 5970.

Apporteringsprøve
Hillerød Jagtforening afholder lokal apporteringsprøve søndag den
9. maj 2010 på “Skydebanegård”, Avderødvej 42, 2980 Kokkedal kl.
09.00.
Der kan tilmeldes i hold á 4 hunde og enkeltvis.
Tilmelding til Jan på telefon 2967 0609. Der kan også tilmeldes på
dagen.
Der dømmes efter DJ’s prøveregler.
Morgenbord fra kl. 08.00 - tilmelding nødvendig. Grill fra kl. 11.00
Indskrivning fra kl. 08.15.
Pris: 200 for enkelt hund, 400 for hold.
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Nye regler for
opbevaring af ammunition
Pr. 1. marts 2010 er det lovpligtigt at opbevare ammunition i sikringsskabe, boksrum mv. Opbevaring kan ske sammen med skydevåben.
Bestemmelsen følger af bekendtgørelse nr. 997 af 19. oktober 2009
om våben og ammunition mv. Se evt. hele bekendtgørelsen på retsinfo.dk eller jaegerforbundet.dk
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Hillerød golden hold som vindere
af den sjællandske racedyst 2009

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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Goldenholdet deltog sammen med 16
andre jagthunderacer på den sjællandske racedyst på Hagested-Gislinge
Jagtforenings skydebane den 26. juli
2009.

Alle tre goldens opnåede maksimun
point (30) og blev derved suveræn
vinder af både holdkonkurrencen for
samtlige racer og af holdkonkurrencen for de ikke-stående hold.

Goldenholdet bestod af:
Hilderyth Gabriele, 5 år (mor) og
Hilderyth Helena, 2 år (datter),
begge ført af Peter Schou Andersen,
Hillerød, samt Hilderyth Hasse, 2 år
(søn), ført af Mette Linsaa, Hillerød.

NB. Hilderyth Gabriele blev den 11.
november 2009, 1. vinder med certifikat af vinder-A-prøven på Lerchenborg og erhvervede derved titlen som:
Dansk Brugschampion (DKBRCH).

Hillerød Jagtforening sætter en ære i at uddanne
jægere, der er klædt ordentligt på med hensyn til
sikkerhed, vildtkending, træfsikkerhed og jagtpli.
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Kalender
April 2010

Kalender

Maj 2010

Juni 2010

Juli 2010

To

1

Lø

1

Ti

1

To

1

Fr

2

Sø

2

Flugtsk., Nyjægersk., Riffelsk.

On

2

Fr

2

Lø

3

Ma

3

Riffelskydning

To

3

Lø

3

Sø

4

Ti

4

Flugtskydning

Fr

4

Sø

4

Ma

5

On

5

Schweiss-hunde-aften

Lø

5

Ma

5

Ti

6

To

6

Riffelskydning

Sø

6

Flugtskydning

Ti

6

On

7

Fr

7

Ma

7

Riffelskydning

On

7

To

8

Lø

8

Ti

8

Flugtskydning

To

8

Jagtho, Jagtte, Flugtsk, App.tr.
Riffelskytte - grundkursus

Flugtskydning

Fr

9

Sø

9

Flugtskydning, app-prøve

On

9

Fr

9

Lø

10

Ma

10

Riffelskydning

To

10

Lø

10

Sø

11

Flugtskydning

Ti

11

Flugtskydning

Fr

11

Sø

11

Ma

12

Riffelskydning

On

12

Lø

12

Ma

12

Ti

13

Jagtho, Jagtte, Flugtsk, App.tr.

To

13

Sø

13

Mosedag

Ti

13

On

14

Fr

14

Ma

14

Riffelskydning

On

14

To

15

Lø

15

Ti

15

Flugtskydning

To

15

Fr

16

Sø

16

Flugtskydning, Bukkebrunch

On

16

Fr

16

Lø

17

Ma

17

Riffelskydning

To

17

Lø

17

Sø

18

Flugts., Arb.dag på flugt-bane

Ti

18

Flugtskydning

Fr

18

Sø

18

Ma

19

Riffelskydning

On

19

Lø

19

Ma

19

Ti

20

Jagtho, Flugtsk, App.tr.

To

20

Sø

20

Flugtskydning

Ti

20

On

21

Fr

21

Ma

21

Riffelskydning

On

21

To

22

Lø

22

Ti

22

Flugtskydning

To

22

Fr

23

Sø

23

On

23

Fr

23

Lø

24

Ma

24

To

24

Lø

24

Sø

25

Flugtskydning

Ti

25

Fr

25

Sø

25

Ma

26

Riffelskydning

On

26

Lø

26

Ma

26

Ti

27

Jagtho, Flugtsk, App.tr.

To

27

Sø

27

Ti

27

On

28

Fr

28

Ma

28

On

28

To

29

Lø

29

Ti

29

To

29

Fr

30

Sø

30

Flugtskydning

On

30

Fr

30

Ma

31

Riffelskydning

Lø

31

26

Riffelskydning

Riffelskydning

Flugtskydning

Flugtskydning
Flugtskydning

Flugtskydning
Flugtskydning

Flugtskydning
Flugtskydning

Flugtskydning
Flugtskydning

Flugtskydning
Flugtskydning
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