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Flugtskydning

Endelig er den i gang igen - jagtsæsonen. Nu kan vi igen opleve naturen, det sociale samvær med vores
jagtkammerater og nyde frugterne af
fodring og anden naturpleje, der er
gået forud.

Flugtskydning

Ti

Flugtskydning

af Ib Kammersgård

Flugtskydning, Hornblæsning
Opstart jagttegnskolen

Flugtskydning

Flugtskydning, Gravjagt
Flugtskydning, Hornblæsning

Forud er også gået megen tid på
træningsbanerne med både riffel og
haglbøsse. Begge vores baner har
været flittigt besøgt hen over sommeren, og mange har lagt kræfter i for at
sikre god betjening af medlemmerne.
Vi har især haft glæde af mange af
vores nyjægere, som har benyttet
anledningen til at dygtiggøre sig. Tag
godt imod dem når I møder dem på
både baner og jagter.
Vi har desværre været ramt af indbrud både på flugtskydningsbanen,
hvor der ikke er sket det store tab, og
i vores klubhus, der ud over at det
meste inventar blev stjålet, også er
ramt af hærværk. Klubhus-udvalget
m.fl. arbejder på, at vi får rettet op på
skaderne, så vi igen kan få et pænt
klubhus.

Ludvigs Konditori
Frederiksværksgade 15
3400 Hillerød
Tlf.: 48 26 04 13

I løbet af sommeren har der også
været afholdt flere velbesøgte arrangementer. Her kan nævnes Pokalskydninger med både riffel og haglbøsse. Derudover var foreningens
grillaften i år flyttet til flugtskydningsbanen, hvor der var mulighed
for alle kunne forsøge sig lidt med
haglbøssen efterfulgt af en hyggelig
aften ved grillen.
Når det er efterårssæson, så er det
også tid for den årlige generalforsamling. Indkaldelse til denne findes inde
i bladet, på Internettet og i foreningsmeddelelserne i ”Jæger”. Jeg kan
allerede nu sige, at selv om der ved
sidste års generalforsamling var ”økonomisk krise”, så er foreningen kommet godt ud af det, ved fælles hjælp,
og økonomien ser igen fornuftig ud.
Vel mødt på generalforsamlingen og
husk tilmelding til spisning.
Til slut vil jeg ønske jer alle knæk og
bræk.

Slagter Zøfting
Sdr. Banevej 16
3400 Hillerød
Tlf.: 48 26 10 96
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Indkaldelse til
Generalforsamling 2010
Bestyrelsen i Hillerød Jagtforening indkalder i henhold til vedtægterne til
ordinær generalforsamling
Torsdag den 14. oktober kl. 19.30
Mødested: Foreningens klubhus, Brødeskov Station – Stationsvej
Nørre Herlev - 3400 Hillerød
Der serveres gule ærter med tilbehør kl. 18.00
I henhold til vedtægternes § 4 – generalforsamlingen – skal dagsordenen omfatte følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent

7.
8.

Formandens beretning
Fremlæggelse af revideret regnskab
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent og budget til godkendelse
Valg
•
Bestyrelsesmedlemmer
•
Bestyrelsessuppleanter
Revisorer
Revisorsuppleant

9.

Eventuelt

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før, generalforsamlingen afholdes.
På generalforsamlingen trækkes der lod om drivjagter hos Skov- og
Naturstyrelsen Nordsjælland! For at deltage i lodtrækningen skal man
ville skyde råvildt med hagl. Derudover trækkes der lod om 5 x 24 skuds
runder på flugtskydningsbanen.

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: 28. nov., 12. dec., 29. dec., 16. jan. og 30. jan.

OBS: Menuen betales ved indgangen. Pris pr. kuvert kr. 100,00.
Kaffen er gratis. Fra 19.15 gratis entre til generalforsamlingen.
Tilmelding til generalforsamlingens spisning skal ske til Ib Kammersgård
på telefon 20 41 95 53 eller mail: ib@kammersgaard.dk
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Finn Sakslev Andersen
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Nyjægerskydning
af Andreas Christensen

også var dagens skydeinstruktører.

Lørdag den 14. august holdt hillerød
Jagtforening nyjæger-skydning, for
alle der havde lyst til at møde op.

Der var skytter, som aldrig havde haft
et haglgevær i hånden, der fik instruktion, hvilket gav succesoplevelser.

Vejret var ikke det bedste, men skudt
blev der. Trods vejret var der god
opbakning om arrangementet. Jeg
kender ikke det præcise antal, men
omkring 20 forskellige skytter er mit
bud.

Dagen gik rigtig godt og når hillerød
Jagtforening igen holder nyjægerskydning den 18. september, vil jeg
og min kæreste bestræbe os på deltage endnu engang.

Årets vildtspil (banko)

Tak for endnu et godt arrangment og
gode oplevelser.

Mandag den 15. november kl. 19.00
i HGIs lokaler på Selskovvej 76, 3400 Hillerød

Dagen var vel tilrettelagt af Ib Kammersgård og Jørgen Westphael, som

Hillerød Jagtforening - www.hilleroedjagtforening.dk

Gevinster:
steer:
Fasanerr - Vine - Kaffe - Strømper - Jagtgrej og meget mere
Amerikansk lotteri

Fra kl. 18.00 - 19.00 er der fællesspisning (gule ærter med
flæsk). Prisen er 50 kr. Tilmelding til spisning er nødvendig.
Kontakt Bent Behrmann på tlf. 61 55 03 52.
Der kan købes øl, vand, kaffe, the og kage.
Stor koncentration og kyndig vejledning.
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Fotografering i naturen
af Finn Sakslev Andersen
I forrige nummer af Rævehagl bragte
vi en række flotte naturbilleder, blandt
andet forsidebilledet af to rådyr.
Bil-lederne er taget af Finn Sakslev
Andersen, som igennem mange år
har taget billeder i naturen. Jeg har
blandt andet spurgt Finn om, hvordan
han startede med at fotografere og
om, hvordan man får et godt billede.
Måske kan I blive inspireret af Finns
svar (red.).
Hvordan blev din interesse for fotografering i naturen vakt?
Jeg hedder Finn Sakslev Andersen,
bor i Roskilde, født og opvokset i Jyllinge, så der var strandjagt lige uden
for døren, hvor min jagtlige karriere
blev grundlagt.
Helt fra barnsben havde min farfar
taget mig med i skoven, hvor vi så
på hjorte. Jeg blev meget fascineret
af dem og en meget stor interesse var
født/vakt for disse dyr - ikke at skyde
dem, men for at følge dem, kende
dem, betragte/beundre dem og fotografere dem, så om få år har jeg 40
års “Hjorte-interesse-jubilæum”. Det
var helt klart på grund af hjortene, at
jeg begyndte at fotografere, for jeg
syntes, det var sjovt at have billeder
af dem. Det har løbende udviklet sig,

6

Specielt efter det digitale kamera er
kommet på markedet, hvor en helt ny
verden og teknik har åbnet sig.
Hvad er et godt billede og hvordan
tager man det?
Et godt billede er efter min mening,
når det er klart og tydeligt og man
kan se motivet skarpt, at lyset er
rigtigt og farverne står flot.
Det gode billede tager man, når
man har fundet et godt motiv - det
kan være alt og kun fantasien sætter
grænser. Det “nemmeste” gode motiv

er noget stillestående - et hus, et træ
eller lign., hvor man kan øve sig med
sit digitale kamera. Her har man tid
til at lege lidt med kompositionen, for
her kan man jo bare slette de billeder,
der ikke er gode.

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

Det var noget sværere før i tiden, da
billederne skulle fremkaldes, før man
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Hillerød Jagtforenings jagttegnskole
starter nyt hold
Onsdag den 10. november 2010 kl. 19.00
På kurset lægges der vægt på at forberede den nye jæger så godt som
muligt på jagtens udfordringer. Naturligvis skal jagttegnsprøven bestås,
men der lægges stor vægt på, at jægeren også er bekendt med de
mange dicipliner, der knytter sig til jagten og er parat til at begå sig
blandt andre jægere eller på egen hånd.

kunne se resultatet, og man ganske
sikkert havde glemt, hvordan kameraet stod, da det perfekte billede blev
taget.
Som med så meget andet, jo mere
man træner, jo bedre bliver resultatet.

Hillerød Jagtforenings Jagttegnskursus har historisk haft en beståelsesprocent meget tæt på 100% igennem mange år.
Sted (kan ændre sig):
Nordre Jernbanevej Skole
Nordre Jernbanevej 6, indgang C
Pris:
Kr. 2200,- som kan indbetales på
Reg. nr. 3543 Konto nr: 3543 052 205
Husk at medbringe kvittering fra bank eller netbank.
Dertil kommer betaling af kompendium og ammunition på flugtskydningsbanen.
Tilmelding:
Send en e-mail til: ib@kammersgaard.dk indeholdende: navn, adresse,
CPR nr. og tlf. nr. Efter indbetaling af deltagergebyret på ovenstående
konto er man tilmeldt. Husk at gemme kvitteringen.
Spørgsmål rettes til:
Ib Kammersgård 2041 9553 eller ib@kammersgaard.dk

Er der specielle krav til fotografering i naturen?
At fotografere i naturen giver mange
muligheder - naturen er jo overalt,
det kan være i haven, i parken, ved
vandet, i skoven osv., så det er bare
at gribe kameraet, når vejret og tiden
tillader det og komme af sted.

Hvilke krav er der til udstyret?
At fotografere kræver jo selvfølgelig
et kamera og skal man i naturen og
tage billeder, kræver det også en
telelinse ellers bliver det meget svært
at få nogle gode resultater. Man kan
få tele/zoom linser i alle prislejer i
dag. Ligeledes kan man jo få diverse
billedbehandlings-programmer til sin
computer, så man kan få rettet lidt på
lyset, farverne og beskære det osv.
Er der ligheder mellem fotografering og jagt?
Enhver trofæjæger kan fortælle en
historie om hver eneste trofæ, han har
hængende, uanset om det er en buk,
et trofæ fra udlandsrejse eller hvad
ved jeg. Alle har en historie, den ene
mere spændende end den anden, og
sådan er det også for en fotograf, når
han har lavet et super-billede.

At fotografere vilde dyr er langt
hen ad vejen, som at gå på jagt, det
gælder om at komme tæt på og for
fotografens vedkomne gælder det
om at komme så tæt på som overhovedet muligt - des tættere jo bedre,
hvilke kan være udfordrende og
tålmodighedskrævende.
Det er for fotografen, som for
jægerne, de 4 B’er, som har stor
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betydning: Beklædning, Baggrund,
Bevægelse og for fotografen ikke
mindst, Belysning.

Fortsættes på side 17.
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Nyt fra Flugtskydningsudvalget
af Jørgen Westphael

Vi starter igen til fastelavn 2011.

Endelig jagttid!! Men skydebanen er
stadig åbent, så har du en tirsdag morgen eller søndag, hvor der ikke står
jagt i kalenderen så tag ud og skyd
nogle lerduer.

Søndage fra kl. 10:00 til 13:30 og
tirsdage fra 8.30 til ca.11:30 sidste
indskrivning kl. 9:00.

Årets sidste skydedag er den 19. december, hvor der vil være gløgg til
alle.

Jagt på “Esrumgård”
Rough-shooting
Hillerød Jagtforening afholder rough-shooting dag med op til 40 stk.
vildt.
Søndag den 5. december kl. 08:45

Søndag den 17. oktober åbner banen
først kl. 11:00, da der er jagt i mosen.

Mødested er “Esrumgård”, Frederiksværkvej 11, 3230 Græsted og der
er plads til max. 12 skytter.

Knæk og bræk

Jagten forgår på “Esrumgård”, og der vil være såter i skov, remisser,
moser, mergelgrave, enge og marker. Der skydes efter jagtloven, dog
undtaget råvildt.
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Jægerne skal være indstillet på at gå en hel del den pågældende dag.
Jægerne kan medtage egne hunde (velopdragne).
Der vil være smørrebrød til frokost og en øl eller vand, medbring
gerne en kande kaffe.
I enkelte såter skal der bruges godkendte hagl til skovjagt, ellers er
det tilladt at bruge jern/-stålhagl. Minimun 5 hagl dog helst 3 hagl, da
der er mulighed for at nedlægge både hare og ræv.
Pris for jagt og frokost er 1080 kr.
Du er endelig tilmeldt, når der er betalt på kontonummer reg nr. 3543
konto 3543 052 205 (husk at skrive navn og tlf. på bankoverførslen)
og sendt en mail til Jørgen Westphael på j@westphael.com.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Jørgen Westphael på tlf. 40 25 38 97 eller på mail.

Der er stadig et par ledige pladser!
8
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Begyndende træning af frit søg
med apporterende hund
Af Peter Schou Andersen
Målet med denne træning er at udvikle en jagthund, der er i stand til
selvstændigt og vedholdende at eftersøge og bringe anskudt eller dødskudt
vildt i et anvist område, hvor hunden
ikke har set vildtet blive fældet.
Den færdigtrænede hund skal kunne
arbejde sammen med andre hunde i
frit søg uden at lade sig anfægte af, at
der også er andre hunde, som arbejder
på samme opgave.
Sådan træner jeg:
Jeg vil begynde med at omtale den
træning af frit søg, som mine nu 5½
måneder gamle hvalpe nu præsenteres for.
Foran huset har vi en ca. 50 m x 100
m stor parkeringsplads, hvor der i
dagtimerne er meget fredeligt og
sjældent nogle biler. Her starter jeg
frit-søg-træningen med at udlægge
dummies med pæn afstand imellem,
som hvalpene ser blive udlagt (de kan
allerede nu sidde ukoblede og se på).
Herefter går jeg tilbage til hunden, og
gør mig megen umage for at udpege
det område, hvor der er udlagt dummies, selvom den jo godt kan se, hvor
de ligger. Samtidig bruger jeg verbalt
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kommandoen: SØGE, SØGE... De
første gange reagerer hundene som
regel noget forvirrede på denne nye
situation, og det kan de første gange
være nødvendigt, at jeg bevæger mig
ud mod de udlagte dummies.
Så snart hvalpen har en dummy i
munden, er jeg meget ihærdig for at
få den til at komme direkte hjem og
aflevere uden først at skulle ”hilse”
på en af de andre udlagte dummies.
Så snart øvelsen på parkeringspladsen
begynder at forløbe godt, skifter jeg
øvelsen til noget mere loddent terræn,
hvor det mere er næsen end øjnene,
der skal bruges. Områdets størrelse
og terrænskift udvides også i takt
med, at hundene kan løse de stillede
opgaver med succes.

Vindere af Elgpokal skydningen på Amager i august blev Rolf Hagestrøm 2.
pladsen gik til Jørgen Westphael og 3. pladsen til Ib Kammersgaard.

Jagt hos Skov- og Naturstyrelsen

Jeg sørger også for, at opgaverne
ind imellem stilles med forskellige
former for jagtbare vildtarter, men
jeg blander aldrig vildt og dummies i
samme træningsøvelse.

På generalforsamlingen den 14. oktober, trækkes der igen lod om
skyttepladser til drivjagt hos Skov- og Naturstyrelsen Nordsjælland!

I løbet af 2-3 år skal hunden gerne
være trænet til selvstændigt at eftersøge på et areal på ½ - 1 ha i op til 15
minutter.

For at deltage i lodtrækningen skal man ville opleve en rigtig skovjagt,
villig til at skyde råvildt med hagl samt have mulighed for at deltage
på hverdage.

Når der er fastsat en dato for jagten og sted skriver vi det på vores
hjemmeside www.hillerodjagtforening.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Jørgen Westphael
på tlf. 40 25 38 97.
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Nyt fra Riffeludvalget
af Bent Behrmann
Sæsonen 2010 går på hæld og vi
har kun fire riffelskydninger tilbage.
Hanebjerg og Sjælsø Skydebaner
har igen i år været besøgt af utrolig
mange jægere både fra nær og fjern.
De tre foreninger har allerede medio
september afholdt planlægningsmøde
for sæsonen 2011. Vi håber derigennem at få fordelt skydningerne på
bedst mulig måde, så det kommer alle
til gavn.

Jeg vil godt benytte foreningsbladet
til at sige tak til samtlige riffelinstruktører, hjælpere, samarbejdspartnere
og sponsorer for en god sæson og
ikke mindst en tak til Sjælsø Skydebaners personale for deres hjælpsomhed og forståelse for jægernes behov.
Søndag den 12. december er en
såkaldt jule- / hyggeskydning på
Hanebjerg hvor HHK-Sjælsø gerne
vil være vært for et glas gløgg. Mød
op og få en hyggelig dag.

Samlet vinder af pokalskydningen blev Kaj Post. 2. pladsen gik til Jørgen
Westphael (th) og 3. pladsen gik til Preben Nakskov (tv).

Vel mødt til en ny sæson.

Riffelskydning – okt.til dec. 2010
Torsdag den 7. okt.

kl. 17.00 - 19.00

Træning - Sjælsø

Søndag den 24. okt.

kl. 9.00 - 12.00

Træning - Hanebjerg

Søndag den 14. nov.

kl. 9.00 - 12.00

Træning - Hanebjerg

Søndag den 12. dec.

kl. 9.00 - 12.00

Træning - Hanebjerg

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

Pokalvindere Siw Persson (Nyjægerpokalen) og Kaj Post (Hillerød Mester Jønssons Auto pokalen).

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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Hyundai Hillerød - Jønsson’s Auto A/S
Krakasvej 5 - 3400 Hillerød
Tlf.: 48 24 04 34
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Riffelprøver efteråret 2010

Pokalskydning - flugtskydning
Af Jørgen Westphael
Den årlige pokalskydning blev i år
holdt sammen med Karlebo Jagtforening.
Der blev skudt om dagens bedste
skytter, Hillerød Mester pokalen fra
Jønssons Auto, Nyjægerpokalen, DJ
mærkeskydning og Rødvinsskydning.
Der var også en hovedpræmie - en
skydevest i bøffellæder fra Lyngs
Jagtvåben, som der blev trukket lod
om blandt alle deltagende skytter,
der var til stede ved præmieoverrækkelsen. Vinderen af hovedpræmien
blev Anders Rasmussen fra Karlebo,
stort tillykke.
Dagen forløb fantastisk, der var kø
ved indskrivningen og på alle standpladser, men ikke mere end at alle
hyggede sig. Vejret var meget fint,
ikke for meget vind og sol.
De bedste skytter på dagen blev:
1’er. Kaj Post, Hillerød, med 39 duer
på jagtbanen og 18 på trappen - i alt
57 duer. Stort tillykke til Kaj der igen
i år vandt Pokalen fra Jønssons Auto.
2’er. Jørgen Westphael, Hillerød, med
35 duer på jagtbanen og 20 på trappen - i alt 55 duer.
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3’er. Preben Nakskov, Karlebo, med
37 på jagtbanen og 17 på trappen - i
alt 54 duer.
Fra Hillerød Jagtforening blev 1’er
og 2’er som ovenstående, 3’er blev:
Søren Skov Pedersen med 34 på jagtbanen og 15 på trappen - i alt 49 duer.
Siw Persson vandt Nyjægerpokalen
med 28 duer på jagtbanen og 11 på
trappen i alt 39 duer, stort tillykke
med meget flot skydning og også tillykke med jagttegnet der kom i hus i
maj i år.
Hvis man var så heldig at skyde en af
de 12 første fejlfarvede duer, var der
vundet en flaske rødvin, hvilket gav
megen morskab på banerne.
Til sidst blev der delt DJ mærker ud
til alle, der havde fortjent dette.
Vi vil gerne takke dagens sponsorer:
Jønssons Auto og Lyngs Jagtvåben.
Husk nu at banen er åben alle tirsdage
fra 8:30 til ca. 11:00 og alle søndage
10:00 til 13:30 frem til 19. december.

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.
Inden riffelprøven skal der til Skov & Naturstyrelsen indbetales et prøvegebyr på 135,00. kr. Girokortet skal være påstemplet kvittering fra
posthus eller bank. Indbetaling af prøvegebyr kan kun ske ved anvendelse af særligt indbetalingskort, som fås ved henvendelse til Skov &
Naturstyrelsen (72 54 24 24), på Statsskovdistrikterne eller ved henvendelse til Danmarks Jægerforbund (88 88 75 00).
Gode råd inden riffelprøven:
Inden prøven: Få indskudt til den jagtammunition du vil bruge til
prøven.
Træn med det hjælpemiddel du vil benytte.
Se efter om der er fejl på våbenet.
Vær dus med hvordan lås/bundstykke isættes/ud
tages.
Medbring:

Kvittering for indbetalt prøvegebyr, jagttegn, våben tilladelse og billedelegitimation (hvis du er over 18 år).
Våben og ammunition.
Jagtreletaret hjælpemiddel (skydestok, jagtstol,
jagtrygsæk ect.).

Inden du afgiver 1. skud: Se gennem løbet.
Efter du har skudt de 6 skud: Tjek magasin og kammer.
OVERDRIV kontrol af løb, kammer, magasin og sikkerhed ved omgang
med våbenet, så den prøvesagkyndige kan se, hvad du laver og derved
ikke fejlbedømmer. Det kan spare alle for en masse bøvl.
Alle datoer for riffelprøver på Sjælland og i den øvrige del af Danmark
kan ses på DJ´s hjemmeside: www.jaegerforbundet.dk.
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Nyt fra redaktøren

Nyhedsbrev
Hvis du i fremtiden ønsker at modtage nyhedsmail fra Hillerød Jagtforening, skal du sørge for at indsætte din mailadresse på Danmarks
Jægerforbunds hjemmeside.
Du går ind på www.jaegerforbundet.dk og logger ind med dit
medlemsnummer (bagsiden af Jæger) og adgangskoden er dit postnummer.
I menuen til venstre klikker du på ”min forside”, hvorefter du klikker
på ”min profil”.
Du kan nu ændre adresse, telefon, mailadresse med mere. Når du har
indtastet dine ændringer, skal du trykke på ”send”.
Selv om du tidligere har modtaget nyhedsmail, vil du ikke få dem i
fremtiden, med mindre du kontrollerer din profil på Danmark Jægerforbunds hjemmeside.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

af Ditte Geertsen

ledet.

I dette nummer af Rævehagl bringes
den tredje artikel om hundetræning
fra Peter Schou Andersen - denne
gang om begyndende fritsøg træning.
Peter tager udgangspunkt i træningen
med sine retrievere.

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.

Desuden er det muligt at få et par
gode tips om fotografering i naturen
af Finn Sakslev Andersen, som har
bidraget med flere flotte naturbilleder
til Rævehagl, blandt andet forsidebil-

I øvrigt har jeg både hørt og læst,
at en profesionel fotograf har et
pletskud pr. 50-75 foto han tager, og
der skal nok være noget om snakken,
fordi man kasserer mange billeder på
grund af det ene eller andet.
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Næste deadline er den 10. dec. 2010.

Fotografering i naturen (fortsat)
Jeg har selv nedlagt over 100 trofæbærende stykker vildt - flest bukke.
Lige så meget jeg nyder dem og
tænker på den pågældende jagt, lige
så meget nyder jeg at sidde og kigge
på mine fotos.

Finn Sakslev Andersen

Se desuden de mange tilbud om diverse arrangementer, undervisninger
mv., som Hillerød Jagtforening afholder.

Har du et godt tips til trofæ-billedet?
Mange jægere vil, ganske forståeligt,
gerne have et billede af deres ned-

lagte trofævildt, og de fleste vil gerne
have byttet til at fremstå så stort og
flot som muligt. For at “snyde” lidt
på størrelsen af trofæet, skal man få
fotografen til og lægge sig på maven,
så der bliver fotograferet lidt opad,
eller også skal skytten sætte sig 2-3
meter bag det nedlagte stykke vildt,
og fotografen lige fange den rette
vinkel, så man tror, skytten sidder
lige bag den.
--------------Hvis I har spørgsmål til fotografering
i naturen, de viste billeder eller har
en forespørgsel, er I velkommen til at
sende en mail til Finn på sakslev@
webspeed.dk.
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Nyt fra Jagthorngruppen
af Knud S. Nørgaard

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,,

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

Jagten på bl.a. ænder og gæs er 1.
september gået ind og dermed er en
ny jagtsæson skudt i gang. Jægernes
højtid er begyndt og forhåbentlig
ligger mange dejlige stunder forude i
det tilstundende efterår. Og de første
meldinger om vildtets tilstand har i
min høresnegl lydt ganske lovende.
Meldinger om både mange ænder
og måske især gæs fra forskellige
egne af landet er ganske entydige.
De første meldinger om jagtkammeraternes synes også ganske lovende.
Hvad angår gæs har vi, der jævnligt
kommer i klubhuset, løbende kunne
iagttage stadig større gåsebestande.
Og over matriklen her på Kaalundsvej ses de dagligt – og ofte to gange
dagligt og i stadig større antal.
Herligt for de fleste af os jægere vil
jeg tro, men måske ikke slet så sjovt
for de landmænd, hos hvem gæssene
ynder at fouragere hos. En af mine
vestjyske landmandsvenner udsteder jævnligt invitation med gevær
og gåsehagl i et ønske om at få dem
jaget over til naboen – og måske med
lidt held et par stykker til gryden.
Der synes således god grund til at få
pudset messingrøret og komme i gang
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med at få optrænet de sommertræge
læber, så vi på efterårets jagter kan
nyde nogle vellydende jagthorn. Det
er altid med til at ligge linien for en
god jagtdag og ikke mindst at afrunde
en vellykket jagt.
Så det er bare med at komme i gang!
Sædvanen tro kan det f.eks. ske i
foreningens klubhus hver tirsdag
fra kl.19 og fremover måske også
om torsdagen, idet vi har indledt et
samarbejde med Hørsholm Blæserne,
for at kompensere for de medlemmer,
der måske ikke lige kan den ene af
dagene. Vi håber, det kan bidrage til,
at flere får lyst til at være med eller
bare prøve. Alle er altid velkomne til
at kigge forbi og få ”en snak med”.
Vi forventer bl.a. at kunne byde på en
professionel underviser nogle gange i
efterårets og vinterens løb.
Er der spørgsmål, er man altid velkommen til at kontakte f.eks. en af
følgende:
Foreningens Jagthornkoordinator:
Knud S. Nørgaard, tlf: 48 26 86 10 /
28 95 92 45
Bestyrelseskoordinator:
Jørgen Johansen, tlf: 22 11 03 39
Musisk koordinator:
Per Hessel, tlf: 48 18 89 20 /
40 51 89 02
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Nyt fra klubhusudvalget
af Knud S. Nørgaard
Det er sikkert allerede kommet
mange af foreningens medlemmer
for øre, at vi endnu engang har haft
indbrud i vort klubhus ved Brødeskov
Station. Denne gang endnu voldsommere og endnu mere ærgerligt end
tidligere. Først og fremmest fordi
begge foreningens dirigentklokker
blev stjålet samt alle både vores og
lystfiskernes pokaler. To just nysponserede, nyere og meget pæne lyse
lædersofaer samt en i sort læder og
8-10 Arne Jacobsen stole røg med i
købet. De fleste lamper, en udstoppet
laks, 3 Rosendahl termokander i stål,
1 kaffedåse og ca. 2½ poser kaffe, 4
stk. støvsugerposer (men morsomt
nok ikke støvsugeren), 1 Braun
kaffemaskine, Falck slukningsudstyr og sågar maskinopvaskemidlet,
afspændingsmiddel og en ca. ½-fyldt
opvaskemiddel!, køkkenruller, toiletpapir, koste, gulvspand, en 3-trins
trappestige m.m.
Dertil kommer irritationen over det
stedfundne hærværk. Blandt andet
er hoveddøren og døren ud til gårdterrassen forsøgt brækket op og det
samme er jerndøren ind til boksrummet, der endvidere er forsøgt banket
i stykker. Desuden er der tværet
noget rødt maling ud over borde og
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stole, gulvet m.v., for nu at nævne en
række af de værste anslag mod vort
foreningshus.
Vi har da heldigvis en forsikring,
der kan udbedre nogen af tabene,
nemlig de der kan genanskaffes for
penge; men desværre er der jo røget
en hel del historiske klenodier fra
foreningens liv og mange aktive
medlemmers indsats. De kan aldrig
reetableres, for nok har jeg taget en
række billeder, som viser, hvordan
det så ud før indbruddet, men man får
jo aldrig det hele med f.eks. i skabe
og skuffer. Det kan være svært nok at
få rekonstrueret, hvad det nu lige var,
der stod her eller der.

Nyt fra hundeudvalget
af Lars Moss
Hundeudvalget er ved at afslutte den
forlængede sommerferie og er ved at
gøre klar til en ny sæson.
Den nye sæson starter op med lydighedstræning allerede fra januar. Vi
starter på p-pladsen ved Hillerød
Tekniske Skole - følg med på hjemmesiden for nærmere info.
I Hillerød Jagtforenings hundeudvalg,
er vi altid på udkig efter hundefolk,
så skulle du have lyst til at deltage i
vores arbejde, om det er som instruktør, assistent, afløser eller andet hører
vi gerne fra dig.

Jagtsæsonen står for døren og vi har
mange dygtige hunde og hundefører,
som stiller sig til rådighed for andre
jægere, der mangler hunde.
Skulle der være behov for hjælp på
efterårets jagter, er I velkommen til at
kontakte hundeudvalget, som vil formidle de rigtige hunde til jeres jagt.
Vi glæder os til den forestående
jagtsæsson, hvor hundearbejdet skal
nydes, efterfulgt af lydighedstræning
i januar og appoteringstræning i
foråret.
Vel mødt!

Ærgerligt, men os der lige p.t. har
ansvaret for huset ve og vel overvejer
just nu, hvad vi kan gøre for at gøre
det endnu mere besværligt for den
slags afstumpede sjæle at gøre sig
forlystelig på vi andres bekostning.
Herom i et senere nummer af bladet.
Lige nu overvejer vi, hvordan huset
kan gøres nogenlunde brugbart til de
kommende aktiviteter, f.eks. foreningens generalforsamling. Indtil da
forsøger vi at gøre det funktionsdueligt og vi modtager gerne gode ideer
til fremtidens klubhus.

www.hilleroedjagtforening.dk
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