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Oversigt over Hillerød Jagtforening
www.hilleroedjagtforening.dk
Bestyrelsesmedlemmer:
Peter Vinding - Formand
Lærkevej 10
3400 Hillerød
2146 1310
pvd@hillerod.dk
Bent Behrmann - Næstformand
4825 2054
kbehrmann@tiscali.dk
Jan Pedersen - Kasserer
4839 4099
janlindgaard@pedersen.mail.dk
Geert K. Gerts
4824 3777
geert.g@mail.tele.dk
Ib Kammersgård
2041 9553
ib@kammersgaard.dk
Hans Henrik Johansen
4826 1712
Kim Christiansen
3881 0429
kc@vangsgaard.dk
Suppleanter:
Jørgen Johansen - Hundeudvalg, Jagthorn
2211 0339
jorgenjo@hotmail.com
Jørgen Westphael
4871 1417
j@westphael.com
Kim Nielsen
4096 1188
essebo@os.dk
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Hundeudvalg:
Jan Bloch Hansen - Formand
4828 7470
langulla@c.dk
Jørgen Johansen - Kasserer, se
suppleanter
Riffeludvalg:
Bent Behrmann - Formand, se best.
Flugtskydningsudvalg:
Ib Kammersgård - Formand, se best.
Klubhusudvalg:
Knud S. Nørgaard
4826 8610
ksnoergaard@get2net.dk
Handicap-udvalg:
Geert K. Gerts - Kontaktperson, se best.
Jagthorn:
Knud S. Nørgaard - Jagthornkoordinator
4826 8610
ksnoergaard@get2net.dk
Kit Caton - Jagthornskolen
2083 7877
Nyjægerkontakt / Nyjægerudvalg:
Peter Vinding - se best.
Jagttegnskole:
Geert K. Geerts - Skoleleder - se best.
Henrik Mortensen - Lærer
2360 6854
Web-master:
Niels-Peter Rindel Olsen
4825 2903
Niels.peter@get2net.dk

Formanden har ordet
Af Peter Vinding

Rigtig hjertelig velkommen i Hillerød
jagtforening, til alle nye jagttegn elever.
Jeg håber i får en rigtige hyggelig vinter
i selskab med jeres jagttegn kammerater og foreningens dygtige jagttegnlærer. Vi ”gamle” jægere glæder os til at
se jer alle, til de arrangementer, foreningen afholder i årets løb.
Generalforsamlingen er vel overstået,
det var dog ikke fordi fremmødet var
overvældende stort! (måske p.g.a. af
fodboldkampen i fjernsynet?)

Fra Hillerød stiller Peter Vinding op.
De fem jagtforeninger i kommunen har
været samlet den 15. november 2007,
for at starte et samarbejde op. Vi mødes
fremover 1 gang årligt og snakker næste
års samarbejde igennem.
Endvidere besluttede vi at kontakte en
spændende foredrags holder, der kan
fortælle om jagt og fauna. Nærmere
omkring dette i Rævehagl i 2008.

Søndag den 23. september 2007 afholdt
Danmarks Jægerforbund det årlige
De bestyrelsesmedlemmer der ønskede mesterskab i jagtfeltskydning.
Mesterskabet blev afholdt på Ulfborg
genvalg blev genvalgt. Endvidere blev
Hans Johansen valgt ind i bestyrelsen. Skyttecenter i Vestjylland. Hillerød
jagtforening var repræsenteret ved
En stor tak til Tommy Troelsen for det
Jørgen Westphael og Jan Block
arbejde du har lagt i bestyrelsen og et
hjertelig velkommen til Hans Johansen. Hansen.
Jørgen Westphael skød sig til en bronze
medalje i jægerklassen, Jan Block
Hansen (hunde jan) skød sig til en 30’
plads, ud af 76 skytter. Dette er et
meget flot resultat, tillykke til jer, og lad
Det årlige vildtspil er også afviklet, og
os håbe at det giver os andre lidt ”blod
igen i år var det en godt besøgt og
meget hyggelig aften, i jagtkammeraters på tanden” til at deltage næste år.
OG - ”Formandens ord” indeholder
selskab. Foreningen takker for de
normalt ikke omtale af dødsfald, men
mange flotte sponser præmier.
jeg vil gøre en undtagelse denne gang.
Den 1. april 2008 bliver regionerne

Vi har selvfølgelig evalueret generalforsamlingen på bestyrelsesmødet, og
et af næste års tiltag bliver: gratis gule
ærter til alle mand.

nedlagt og der opstår nye kredse. Som
en konsekvens af dette får Danmarks
jægerforbund nye vedtægter.

Natten mellem den 17. og den 18.
november, døde Christian Rosenfeldt
pludseligt.

En af forandringerne er at alle kommun- Christian blev kun 42 år. Christian vil
blive husket som en mand med
er skal have oprettet et ”Jægerernes
meninger, og humoristisk sans - en
kommunale fællesråd” (JKF).
fremragende jagthornblæser og en rigtig
Alle 5 jagtforeninger i Hillerød kommune
dygtig skytte. Christian vandt bl.a. vores
(Alsønderup – Gørløse – Skævinge –
pokal skydning for et par år siden, og
Skovskolen og Hillerød) skal stille med
igennem de sidste 10 år har han skudt
hver en mand til denne bestyrelse.
til guld, på Elgbanen på Hanebjerg. Ære
JKF skal afholde bestyrelsmøder med
være hans minde.
jævne mellemrum og en gang årligt
Rigtig glædelig jul samt et godt nytår til
afholde generalforsamling. JKF skal i
alle i Hillerød jagtforening.
realiteten erstatte den gamle region
Peter Vinding, formand
bestyrelse.
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Nyt fra
hundeudvalget
Af Jan Bloch

Apporterings træning: 25/3 til
29/4
Apporteringsprøve: d. 4/5-08

I sidste nummer af ”Rævehagl” (Okt – Dec. 2007)
annoncerede vi, at vi startede apporteringstræning
tirsdag den 1/4-08 og at der ville være app. prøve
den 12/5-08.
Disse datoer er ændret, vi starter i stedet op
tirsdag den 25/3-08 og fortsætter hver tirsdag
frem til den 29/4-08.
Ligeledes er apporteringsprøven flyttet til søndag
den 4/5-08
Træningen vil igen i år foregå på arealerne for enden
af Violvej i Allerød.
Apporteringsprøven vil blive afviklet på arealerne
omkring ”Skydebanegård” i Karlebo.
Ligesom sidste år vil der blive tændt op i grillen,
således at alle har mulighed for en pølse i løbet af
dagen.
Skulle man have lyst, så er der fælles morgenbord
fra kl. 08.00, det koster 25 kr. og en tilmelding (se
Apporteringsannonce)
Sidste år startede vi op med, at man kunne tilmelde i
hold a 4 på hver.
Dette var en stor succes, flere hold tilmeldte sig og
helt fra Stenlille stillede der hold.
Vi håber på ligeså stor tilmelding i år, vejret har altid
været med os, vi kan ikke huske hvornår vi sidst har
afviklet prøve i dårligt vejr, der har altid været solskin
fra morgenstunden, så vel mødt.

Hilsen Hundeudvalget
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APPORTERINGSTRÆNING
2008
HILLERØD JAGTFORENING
MED AFSLUTTENDE
APPORTERINGSPRØVE
START: TIRSDAG DEN 25 MARTS
INDSKRIVNING FRA: KL. 18.00
TRÆNING FRA: KL. 18.30
(ØVRIGE TRÆNINGSAFTNER STARTER KL. 19.00)
DER TRÆNES HVER TIRSDAG
FREM TIL TIRSDAG DEN 29 APRIL.
HOLD FOR: NYE, ØVEDE OG RUTINERET HUNDE
INGEN FORHÅNDSTILMELDING
MØD OP PÅ DAGEN.
PRIS: 300 KR.
MEDBRING ”DUMMI”
VI SØRGER FOR VILDT
STED: VIOLVEJ, ALLERØD.
KØR UD AF GRUSVEJEN, FØLG VEJEN
TIL HØJRE VED DEN GAMLE
GRAVEMASKINE
VENLIG HILSEN
HUNDEUDVALGET
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APPORTERINGSPRØVE
2008
HILLERØD JAGTFORENING
SØNDAG DEN 4. MAJ KL. 09.00
AFHOLDER
HILLERØD JAGTFORENING
LOKAL APPORTERINGSPRØVE
PÅ
”SKYDEBANEGÅRD”
AVDERØDVEJ 42 KARLEBO
2980 KOKKEDAL.
DER KAN TILMELDES I HOLD A 4 HUNDE
OG DER KAN TILMELDES ENKELTVIS
DER DYSTES OM ”KULSVIERPOKALEN”
(FOR BEDSTE HUND)

OG
HOLDPOKALEN
(FOR BEDSTE HOLD)
DER VIL OGSÅ BLIVE AFHOLDT
LET APPORTERINGSPRØVE
KANIN OG RÆV PÅ TID
DER DØMMES EFTER DJ’S PRØVEREGLER
BEVIS UDDELES FOR BESTÅET PRØVE
FÆLLES MORGENBORD FRA KL. 08.00
PRIS: 25KR.
(TILMELDING)
GRILLEN TÆNDES KL. 11.00
TILMELDING: JAN BLOCH 4018 7470 ELLER PÅ DAGEN
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GUN & COUNTY SHOP Frederiksborgvej 30 DK-2300 Helsinge
Tlf. +45 48 79 00 24 Fax +45 48 79 00 23
www.countryshop.dk E-mail: gun@countryshop.dk
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Referat fra Generalforsamlingen
Referat af generalforsamlingen 24/10-07.
Referent: Mogens Nielsen
Mødested: Hillerød Stadion, Selskovsvej
Mødetidspunkt kl. 19.30 og sluttede kl. 20.33
Bilag: Omdelte dagsorden og regnskaber.
Dagsorden:
Valg af dirigent og sekretær.
Formandens beretning.
Fremlæggelse af revideret regnskab.
Indkomne forslag.
Fastsættelse af kontingent og budget til godkendelse.
Valg.
Bestyrelsesmedlemmer:
Bent Behrmann. Ønsker genvalg.
Tommy Troelsen. Ønsker ikke genvalg.
Kim Christiansen. Ønsker genvalg.
Bestyrelsessuppleanter:
Jørgen Johansen. Ønsker genvalg.
Jørgen Westphael. Ønsker genvalg.
Kim Nielsen. Ønsker genvalg.

Revisorer:
Niels Jacobsen. Ønsker genvalg
Gunnar Frederiksen. Ønsker genvalg.
Revisorsuppleant:
Per Hessel. Ønsker genvalg.
Eventuelt.
Aftenen slutter med socialt samvær.
Som sædvanlig forud for generalforsamlingen blæste Hillerød Jagthornblæsere
diverse passende jagthornsignaler.
Der var som sædvanen tro gule ærter med overdådigt tilbehør.
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Referat fra Generalforsamlingen
Efter et godt traktement og en passende pause, startede generalforsamlingen
med faneindbæring og blæsningen af Honnør for fanen.
Knud Nørgaard optalte til 29 fremmødte deltagere.
Ad. 1:
Philipp Quedens blev foreslået som dirigent, hvilket blev vedtaget med
akklamation.
Denne takkede for valget og konstaterede generalforsamlingen for lovlig
indvarslet.
Dette i henhold til foreningens vedtægter, og igennem indkaldelse i foreningens
medlemsblad Rævehagl.
Mogens Nielsen blev foreslået som referent, hvilket blev vedtaget med
akklamation.
Ad. 2:
Formanden tog ordet og bød alle velkommen og ikke mindst vores æresmedlem
Poul Nielsen (Tikant).
Formanden bad alle tilstedeværende rejse sig for at mindes de jægere som ikke er
iblandt os mere med 1. min. stilhed, Mogens Nielsen spillede ”Jagt forbi”.
Formanden sagde at dette var hans og bestyrelsens beretning for år 2007.
Bestyrelsen mener vi stadigvæk har en forening vi kan være stolte af.
Pr. 24/10.07 er der 485 medlemmer. Dvs. vi beholder vores flotte 2. plads i
Nordsjælland. Vent og se, jeg tror vi bliver mange flere.
Årets gang i foreningen:
Alle tre rævereguleringer måtte aflyses p.g.a. manglende tilslutning!
D. 3. Februar blev der afholdt en stor gallamiddag grundet foreningens 75 års
jubilæum. En rigtig dejlig aften!
Onsdag blev der afholdt reception i klubhuset med en masse honoratiores samt
en masse gaver.
Rågereguleringerne har også været en stor succes.
Bukkebrunchen ligeledes, og en stor tak til Knud og ”drengene”, som havde
arrangeret et overdådigt morgenbord.
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Referat fra Generalforsamlingen
Hillerød Jagtforening har indkaldt de tre andre foreninger i Ny Hillerød Kommune
til et møde for at arrangere et samarbejde på tværs, og ikke for at lave fusioner!
Foreningen efterlyser hunde således vi kan genoptage vore gravjagter.
Dette forventes opstartet i Januar 2008.
Regionsavisen ”Jagt Naturligvis” måtte desværre stoppe, skønt det store arbejde,
der er blevet lagt i det.
Udvalgenes beretning:
F.s.v.a riffelbanen er det gået over al forventning med flytning fra Sjælsø til
Hanebjerg. Der er et godt samarbejde med de implicerede parter på Hanebjerg.
Riffelbanen har tilbageført kr. 5.000,00 til foreningen efter en forudbestemt
fordelingsnøgle.
Klubhuset i Brødeskov fungere også godt, og mange har glæde af det!
Der skal være en større oprydning først i det nye år, så mød op, når dette bliver
publiceret evt. i ”Rævehagl”.
Hvis der er nogle medlemmer, der har nogle personlige ting liggende i klubhuset,
så kontakt Knud Nørgaard!
Desværre har der været et par kedelige tyverier derude med en del ødelæggelser.
Der er og så fjernet en del effekter derude. Det er kedeligt, at vi ikke kan have
tingene i fred!
Flugtskydningsbanen er endelig blevet færdig til brug for alle som har lyst og
interesse. Der mangler instruktører, så kontakt Ib Kammersgård, hvis det har din
interesse. En stor tak bl.a. til Ib Kammersgård og Jørgen Westphael for de mange
timer de har brugt derude! Med dette gode tiltag mener bestyrelsen, at det vil give
en god tilgang af flere medlemmer!
Jagttegnsskolen er stadig i fremgang. Den har fået et sådant godt ry, at eleverne
kommer langvejs fra, for at deltage i undervisningen.
Der er også stadig et samarbejde med Skovskolen.
Alle som gik op til prøven bestod. Et stort tak til Geert Kæmmer Gerts og Henrik
Mortensen.
Handicapudvalget har haft flere henvendelser om at gå på jagt trods et handicap.
Hillerød Jagtforening er en af de få foreninger på landsplan, der har et sådant
udvalg.
Jagthornblæserne har stadig en lille hård kerne, som mødes for at udøve den
ædle kunst, at kunne spille på jagthorn.
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Referat fra Generalforsamlingen
De mødes hver tirsdag i klubhuset for at øve samt hygge sig.
Ligeledes deltager de aktivt i en del arrangementer der bliver afholdt.
Er der nogle der er interesseret i at deltage, så kontakt Knud Nørgaard.
Kit Caton prøver ligeledes ihærdigt at samle uøvede blæsere for at få dem lært op.
Hundefolkenes start på året var lidt kedeligt p.g.a. manglende instruktører. Dette
blev der rådet bod på ved at komme i ”pressen”.
I det hele taget har de vadet i succes og brugt pressen som nyhedsformidler.
Formanden takkede alle for et godt frivilligt arbejde i foreningen.
Alle er velkomne til at stille spørgsmål.
Der er vildtspil som annonceret 3/12-07, hvor alle er velkomne.
Formanden sluttede af med ”Tak for ordet” og fortsat god generalforsamling.
Geert Kæmmer Gerts vil tage dette op f.s.v.a. formidling igennem pressen.
Knud Nørgaard øjner det faldende medlemstal, som måske skyldes den
manglende information i ”Bagposten” i Jæger.
Formanden mener at den nye flugtskydningsbane er et godt aktiv, for at få nye
medlemmer og f.s.v.a. Jæger kan det kun blive bedre!
Jan Blok fortalte at det afholdte hundekursus i Ballerup var meget positivt.
Formandens beretning blev godkendt med applaus.
Ad. 3:
Jan Pedersen gennemgik de uddelte regnskabssider nr. 4-7.
Philipp Quedens mente at lærerlønninger på side 5 burde være omformuleret.
John Hornuff ønskede forklaring på div. omkostninger på kr. 8.000,00.
Jan Pedersen forklarede, at de var brugt til indkøb af veste til
bestyrelsesmedlemmerne.
Regnskabet blev godkendt med applaus.
Ad. 4:
Ingen forslag.
Ad. 5:
Der har været en meget lille stigning på i alt kr. 4,00.
Oplysninger vedr. de faktiske kontingentsatser vil blive oplyst i det næste nummer
af ”Rævehagl”.
Ad. 6:
Alle som ønskede genvalg blev valgt
Tommy Troelsen ønskede ikke genvalg og i stedet blev Hans Henrik Johansen
valgt. Desværre var han ikke tilstede, men formanden havde fået fuldmagt.
Alle blev valgt med applaus.
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Referat fra Generalforsamlingen
Ad. 7:
Thorkild Jantzen ønsker oplysninger om suppleanter mv. samt oplysninger som
bliver videregivet via nettet, for dem som ikke har adgang til dette.
Kenneth Sommer spørger om vi kan undgå at sende foreningsbladet ud via Post
Danmark, og kun modtage det via PC?
Der var enighed fra salen om, at det var en fordel at få bladet i papirform.
Knud Nørgaard meddelte, at Arne Nielsen har en gravhund, som han er villig til at
stille til rådighed til div. gravjagter.
Der var ikke flere spørgsmål, så dirigenten takkede for god ro og orden og
meddelte at generalforsamling var slut.
Formanden takkede ligeledes for god ro og orden og sluttede af med at aflevere
ølgaver til henholdsvis dirigent og referent.
Hillerød Jagthornblæsere sluttede med at spille Jagt forbi og Auf Wiedersehen”
Philipp N. Quedens
Dirigent
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Mogens Nielsen
Referent

KOM OG SE GIRAFFEN…
… og andre trofæer af antiloper fra Sydafrika. Vi åbner vores
jagtstue og inviterer jer på en vild aften, blandt de mange
imponerende dyr fra vores jagtsafarier.
Jagtstuen rummer nu mere end tyve forskellige arter og byder på
jagthistorier fra den sydlige halvkugle, som vi er kommet til at
elske over alt på jorden.
Der bliver lejlighed til at se billeder og høre fortællinger fra
Limpopo Provinsen, mens vi nyder lidt mundgodt og drikkelse
til tonerne af afrikansk musik.
Velkommen til en aften i jagtens, safariens og Sydafrikas tegn..!

☺…
Anette og Claus Danielsen
RØNNEBÆRGÅRD – ÅVEJ 6 – 3320 SKÆVINGE – 48 21 23 75

Onsdag den 6. FEBRUAR 2008 kl. 19:00 – 23:00

Tilmelding til Ib Kammersgård på: ib@kammersgaard.dk eller tlf. 20 41 95 53
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Nyt om
Flugtskydningsbane
Af: Ib Kammersgård

Kære medlemmer, efter annonceringen af banen,
havde vi straks den glæde at se Hillerød
Jagtforenings medlemmer begynde at dukke op og
prøve de nye faciliteter. Det betyder meget for
banens success at den bliver brugt.
I skrivende stund er banen lukket for vinteren, men
allerede søndag d. 2 marts 2008 går det løs igen.

Her finder du flugtskydningsbanen

Vi arbejder fortsat på forbedring af adgangsforhold til
de sidste par duer, men det skal nok lykkes.
Banens åbningstid:
Banen åbner igen fra marts,
hver søndag fra kl. 10 - 13
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Vi vil nu meget gerne i kontakt med de af foreningens
medlemmer, der måtte være flugtskydningsinstruktører, og andre der måtte have lyst til at hjælpe med,
at få det til at fungere til dagligt på banen. Kontakt
venligst Ib Kammersgård på mail:
ib@kammersgaard.dk eller tlf. 2041 9553

LYDIGHEDSKURSUS
Kurset henvender sig til både nye og gamle hundeførere.
Kurset starter:
Tirsdag d. 8. januar kl. 18.30
med tilmelding og foredrag, denne aften er uden hund.
Kurset fortsætter hver tirsdag frem til og med d. 19. februar.

Spørgsmål:
Jan bloch 4018 7470
Jørgen Johansen 2211 0339

Sted:
TEKNISK SKOLE HAMLET
Milnersvej 48
3400 Hillerød
Pris:
kr. 200,-

Venlig Hilsen
Hundeudvalget
Hillerød Jagtforening
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Riffeludvalget
informerer

Da forsvarets projekt med overdækning af
skydebanerne på Sjælsø ikke kommer i gang endnu,
får vi en sæsson mere med mulighed for skydning på
Sjælsø.
Listen med datoer for forårets skydninger kan ses
her på siden. På næste side er datoerne for forårets
riffelprøver ligeledes klar.
Bemærk det fremragende tilbud for nye riffelskytter
på side 19. Der er markant forskel på
beståelsesprocenten til riffelprøverne for dem der har
deltaget på et introducerende kursus og de der ikke
har. ( Til det bedre ☺ )

Forårets skydninger:
Hanebjerg:
Søndag d. 30. Mar. kl 9-15
Mandag d. 31 Mar. kl 17- Soln.
Mandag d. 7. Apr. kl. 17-20
Mandag d. 14. Apr. kl. 17-20
Mandag d. 21. Apr. kl. 17-20
Søndag d. 27. Apr. kl. 9-15
Mandag d. 28. Apr. kl. 17-20
Søndag d. 4. Maj kl. 9 - 15
Mandag d. 5. Maj kl. 17-20
Mandag d. 19. Maj kl. 17-20
Mandag d. 26. Maj kl. 17-20
Mandag d. 2. Juni kl. 17-20
Mandag d. 9. Juni kl. 17-20
Mandag d. 16. Juni kl. 17-20
Mandag d. 23. Juni kl. 17-20
Mandag d. 30. Juni kl. 17-20

Sjælsø skydebaner:

Generalforsamling - HHK Sjælsø
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i HHK
Sjælsø
Mandag d. 10. marts 2008, kl. 21.00
sted: kantinen, Hanebjerg Skyttecenter, Hanebjergvej 6,
Nr. Herlev, 3400 Hillerød
Dagsorden i flg. Vedtægter.
Forslag skal være riffeludvalgsformanden i hænde,
senest 8 dage før generalforsamlingen.

Søndag d. 13. Apr. kl. 9 - 14
Torsdag d. 24. Apr kl. 17 - 19
Torsdag d. 8. Maj kl. 17 - 19
Torsdag d. 15. Maj kl. 17 - 19
Søndag d. 8. Juni kl. 9 - 14

Stort udvalg i kikkerter
Fiskebakken 7 - 3250 Gilleleje
Tlf.: 48 30 17 93
www.lyngsjagtvåben.dk
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Sjælsø skydebaner.
Ellebækvej, 3460 Birkerød

Hanebjerg skydebaner.
Hanebjergvej 6, Nr. Herlev, 3400 Hillerød

Side 17

RIFFELPRØVER
1. HALVÅR 2008

Det
anbefales
at
blive
forhåndstilmeldt.
Forhåndstilmelding samt øvrige oplysninger kan
indhentes hos de respektive prøvesagkyndige.

Tilmelding til prøve:
Begynder 3 uger før prøvens
afholdelse.

Inden riffelprøven, skal der til Skov- og
Naturstyrelsen indbetales et prøvegebyr på 135,00
kr. Girokortet skal være påstemplet kvittering fra
posthus eller bank.

Søndag d. 13. april
Sjælsø Skydebaner.
Ellebækvej, Birkerød
kl. 9.00
Max Elbæk
4587 1108

Indbetaling af prøvegebyr kan kun ske ved
anvendelse af særligt indbetalingskort, som fås
ved henvendelse til Skov- og Naturstyrelsen (3947
2424),
på
Statsskovdistrikterne
eller
ved
henvendelse til Danmarks Jægerforbund (3673
0500).

(Hverdage mellem 18 og 20)

Der tages forbehold for trykfejl, samt for ændringer i
tid og sted for riffelprøvens afholdelse.

Søndag d. 4. maj
Hanebjerg Skydebaner.
Gode råd inden riffelprøven:
Hanebjergvej 6, Nr. Herlev,
• Få indskudt til den ammunition du vil bruge til
3400 Hillerød
prøven.
kl. 9.00
•
Træn med de hjælpemidler du vil benytte.
Erik Larsen
4774 9838
•
Se om der er fejl på våbenet. (skæftet
(Hverdage mellem 18 og 20)
klemmer på piben)
• Vær dus med lås/bundstykke.
Torsdag d. 8. maj
Sjælsø Skydebaner.
Til prøven medbring:
Ellebækvej, Birkerød
• Kvittering for indbetalt prøvegebyr
kl. 17.00
• Jagttegn
Niels Jacobsen 4826 7502
• Våbentilladelse
(Hverdage mellem 18 og 20)
• Billedlegitimation (hvis du er over 18 år)
• Våben
• Ammunition (du skal skyde 6 skud – hav
ekstra med hvis du får en klikker)
• Hjælpemiddel (skydestok – jagtstol –
jagtrygsæk etc.)
Inden du afgiver 1. skud: Se gennem løbet

Efter du har skudt de 6 skud: Tjek magasin og
kammer, se også gennem løbet (bagfra)
OVERDRIV din kontrol og din sikkerhed,
prøvesagkyndig kan se hvad du laver.
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så

Tilbud til

nye jagtriffelskytter

Er du ny udi riffelskydning eller trænger du bare til lige at få genopfrisket din
grundlæggende viden.
Derfor tilbydes nu et grundkursus i skydning med jagtriffel, hvor der lægges
vægt på grundlæggende elementer så som -- skydestilling, åndedræt,
aftræksteknik, sikkerhed, og hvordan man i øvrigt håndterer en riffel samt alm.
færden og opførsel på en skydebane. Endvidere vil der blive orienteret om den
obligatoriske riffelprøve.
Grundkurset omfatter en teori del (aften) og en praktisk del (dag) på
skydebanen.
Målet med dette grundkursus er, at give den enkelte jagtriffelskytte den
allermest grundlæggende viden, så hun/han ikke mister troen på sig selv og
dermed lysten til at skyde med jagtriffel. Endvidere er målet at deltageren efter
dette kursus er i stand til som minimum at bestå den obligatoriske riffelprøve.

Teoriaften:
Afholdes: mandag d. 31. marts, kl. 19.00-22.00
sted:
Lyngby-Gladsaxe Jagtforenig, Bredevej 120, 2830 Virum.
Denne aften fortæller vi om sikkerhed, omgang og opførsel på en skydebane,
om riffelprøven og hvordan den afvikles, får demonstreret- og skal indøve
skydestilling, åndedræt og aftræk.
Til teoriaften skal du medbringe jagtriffel, bundstykke, hjælpemidler til fast
anlæg f.eks. rygsæk ell. lign.
Skydetræning:
Afholdes: mandag d. 7. april, kl. 17.00-20.00
sted:
Hanebjerg skydebaner
Her skal al din nye teoretiske viden du har fået omsættes til praksis på
skydebanen.

Tilmelding,

senest d. 15. marts 2008, til Peter Andersen, 45 80 68 85

Arrangementet er et fællesarrangement mellem Hillerød, Hørsholm, Karlebo og
Lyngby-Gladsaxe jagtforeninger.
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Hillerød Jagtforening vil gerne takke:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gun and Country Shop i Helsinge
Lyng jagtvåben i Gilleleje
Danmarks Jægerforbund
Jan og Bo lysfiskershop i Hillerød
Hyundai i Hillerød
Jensen fritid- rejse og overskudsvare i Hillerød
Korsholm i Skjern.
Trælasten S.A. Pedersen i Helsinge.
Gardinmontøren i Hillerød

For de flotte gaver de sponsereret til vores vildtspil mandag den 3
december 2007.
Husk: Støt vore sponsorer, de støtter os.

Hunter læder vest.
På ryggen samt på brystet er der broderet HILLERØD JAGTFORENING.
Er du interesseret i en vest, så kontakt:
Formand Peter Vinding, på telefon 23 44 42 93 efter kl. 17.00
Vesten fås i størrelse M – L – XL – XXL
Pris inkl. broderi kr. 600,00
Dette er et yderst fordelagtigt tilbud, fra Gun and Country shop i Helsinge.
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Nyt fra jagthorngruppen
v. Knud S .Nørgaard

En betydende del af jagtsæsonen 2007 – og året med - er gået på hæld når
dette nummer af Rævehagl er medlemmerne i hænde. Nytårets komme giver tid
til, at gøre status! Levede jagtsæsonen op til egne forventninger eller havde det
dårlige vejr i store dele af sommeren sat negative spor i vildtmængden? Egne
oplevelser især i det Nord-vestjyske har ikke budt på de store opmuntringer.
Undtagelserne har været råvildt og gæs – vel nøjagtig, som vi oplever det her i
det nordsjællandske. Det mere almene markvildt som harerne, fasanerne og
agerhøns synes at have mere end hårde tider! Der har desværre ikke været de
store muligheder for at omsætte musiklokalernes jagthornsøvelser til praksis ved
jagtparolerne i dette efterår for mange af os, der sætter pris på dette ved
jagtparolen; men snart er et nyt år 2008 på vej og vi jægere er jo ukuelige
optimister, så håb om et bedre år kunne jo vente forude!
Jagthorngruppens forhåbninger for fremtiden led et smerteligt knæk en
novemberdag, da vi modtog den triste meddelelse om, at en af gruppens og
jagtforeningens meget aktive og vellidte medlemmer, Christian Rosenfeldt,
natten til søndag den 18.november var død som følge af en blodprop i hjertet –
blot 42 år gammel. En næsten ufattelig virkelighed var en fuldbyrdet
kendsgerning. Et uhyre aktivt medlem i alle jagtudøvelsen facetter er ikke mere.
Vore inderligste medfølelser går til Christians efterladte hustru Pia og deres 3
børn.
Efterårets aktiviteter
Helt som sædvane har været i de senere år, har et lille udsnit af foreningens
medlemmer sat hinanden stævne hver tirsdag aften for at vedligeholde og
fremme kunsten i jagthornets håndtering. Beklageligvis må vi endnu engang
konstatere, at vi ikke er ramt af overdreven tilgang af nye aktører, som har lyst til
at deltage i denne sociale, jagtlige syssel. Kit har dog enkelte nye som forsøger
at få indlært det mest elementære, så med tiden kan vi jo håbe, der derfra
kommer nye til ”Jagtholdet”. Så udover jagterne har vi naturligvis givet en hånd
med ved foreningens aktiviteter.
Forårets aktiviteter
Det primære mål for forårsaktiviteterne er først og fremmest igennem en planlagt
øvelsesforløb at fortsætte højnelsen af niveauet for foreningens
jagthornblæsende medlemmer. Det forudsætter blot at interesserede
medlemmer møder op på tirsdage klokken 19-21. Dernæst ser vi frem til det
årlige jagthornstræf, der i år finder sted den 1. marts i Hørsholm. Og går det
rigtigt godt kan vi jo altid stile efter deltagelse i Forbundsmesterskabet senere på
foråret.
Afslutningsvis ønsker jeg ikke blot foreningens jagthornblæsere, men også alle
øvrige medlemmer og deres familie en Rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår.
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Kalender
Januar 2008

Februar 2008

1 Ti

1 F

2 O

2 L

3 To

3 S

4 F

4 M

5 L

5 Ti Jagthorn , Jagttegnskole, Lydighedstr.

6 S

6 O Temaaften: Jagt i Afrika

7 M

7 To

8 Ti Jagthorn , Jagttegnskole, Lydighedstr.

8 F

9 O

9 L

10 To

10 S

11 F

11 M

12 L

12 Ti Jagthorn , Lydighedstr.

13 S

13 O

14 M

14 To

15 Ti Jagthorn , Jagttegnskole, Lydighedstr.

15 F

16 O

16 L

17 To

17 S

18 F

18 M

19 L

19 Ti Jagthorn , Jagttegnskole, Lydighedstr.

20 S

20 O

21 M

21 To

22 Ti Jagthorn , Jagttegnskole, Lydighedstr.

22 F

23 O

23 L

24 To

24 S

25 F

25 M

26 L

26 Ti Jagthorn , Jagttegnskole

27 S

27 O

28 M

28 To

29 Ti Jagthorn , Jagttegnskole, Lydighedstr.

29 F

30 O
31 To
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Kalender
Marts 2008

April 2008

1 L

1 Ti Jagthorn , Jagttegnskole, Appt tr.

2 S Flugtskydning

2 O

3 M

3 To

4 Ti Jagthorn , Jagttegnskole

4 F

5 O

5 L

6 To

6 S Flugtskydning

7 F

7 M Riffelskydning

8 L

8 Ti Jagthorn , Jagttegnskole, Appt tr.

9 S Flugtskydning

9 O

10 M Generalforsamling HHK Sjælsø

10 To

11 Ti Jagthorn , Jagttegnskole

11 F

12 O

12 L

13 To

13 S Flugtskydning, Riffelskydning

14 F

14 M Riffelskydning

15 L

15 Ti Jagthorn , Jagttegnskole, Appt tr.

16 S Flugtskydning

16 O

17 M

17 To

18 Ti Jagthorn , Jagttegnskole

18 F

19 O

19 L

20 To

20 S Flugtskydning

21 F

21 M Riffelskydning

22 L

22 Ti Jagthorn , Jagttegnskole, Appt tr.

23 S Flugtskydning

23 O

24 M

24 To Riffelskydning

25 Ti Jagthorn , Jagttegnskole, Appt tr.

25 F

26 O

26 L

27 To

27 S Flugtskydning, Riffelskydning

28 F

28 M Riffelskydning

29 L

29 Ti Jagthorn , Jagttegnskole, Appt tr.

30 S Flugtskydning, Riffelskydning

30 O

31 M Riffelskydning
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