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     Herlev jagtklubs bestyrelse 
 
 
Formand:           Jesper Skov Hansen 
                            Tlf: 30796875 
                            E-mail : jskh.gm@gmail.com 
 
 
 
Næstformand:   Bjarne Høegh 
Redaktør            Tlf: 40712713 
                            E-mail : bjarnehoegh@gmail.com 
 
 
 
Kasserer:           Knud Schüssler 
                            Tlf: 56276030 
                            E-mail : knud@schussler.dk 
 
 
 
Flugtskydn.       Claus Pihl 
Instruktør          Tlf: 72202576 
                            E-mail: cr.pihl@youmail.dk 
 
 
 
 
Best. Medlem    Jørgen Schou 
                            Tlf: 49130862 
                            E-mail : js@rosendahls.dk 
 
 
 
Best. Medlem     Hans-Jørgen Ejlertsen 
sekretær             Tlf: 45818768 
                            E-mail: ejlert.mail@gmail.com 
 
 
 
 
Forsidefoto :      Stemnings billede fra Naturstyrelses jagten 

      HUNTERS HOUSE 

Våbenafdelingen har knapt 5000 skyde- 
våben på lager. Se mere på vores side: 
      WWW.HUNTERSHOUSE.DK 
                     V. Ole Høiberg 



                            Klubaftener 
 
Alle klubaftener bliver afholdt den sidste torsdag i hver 2 måned kl. 
1930 i klubhuset Elverhøjen 74 i Herlev, med undtagelse af Juli 
måned. Hvis der forekommer arrangementer uden for klubhuset, vil 
de blive beskrevet i krudthornet.  

Undertegnet ønsker at blive medlem/sponsormedlem af Herlev 
Jagtklub 
Navn.:______________________tlf.___________ 
Fødselsdag og år.:__________________ 
Gade/vej.:_______________________________ 
Postnr. by.:_______________________ 
Er du i forvejen medlem af D.J. medlemsnr.:_____ 
N.B. sponsormedlemmer giver 100.– årligt og kan deltage på  
klubture, og de modtager også krudthornet hvert kvartal. 
Sendes til kasserer Knud Schüssler. ( se side 2 ) 

                     Formanden har ordet 

 
Kære alle 

 

 

Tak for endnu et godt år i Herlev jagtklub hvor vi har afviklet vores 
planlagte aktiviteter med bl.a. Fællesjagt og ikke mindst det årlige 
vildtspil, som var rigtigt godt besøgt med mere end 20 glade deltagere 
af medlemmer, familie og venner. 

 

Også i 2015 vil vi planlægge aktiviteter for året og vil opfordre alle til 
at deltage og støtte op– jo flere jo bedre! Arbejdtet med vores nye 
hjemmeside pågår stadig og vi får i den forbindelse brug for jeres 
email-adresser; også til brug ved arrangementer og andre meddeleser 

send evt. jeres email-adresser til bestyrelsen eller aflever dem til 
generalforsamlingen i marts. 

Vel mødt i det kommende år! 

 

Knæk og bræk 

Jesper 

 

 

 



                         Fællesjagt med Naturstyrelsen 
                           Torsdag d. 27-11-14 
                           Beretning af Tommy Brandt 
                                
Som den heldige modtager af en jagt i forbindelse med udnævnelsen som 
årets jagtkammerat, vil jeg gerne skrive lidt om forløbet. 
Dagen startede lidt hektisk, da jeg kun havde et print af parolen, hvor på 
der stod en forkert adresse. Med lidt hjælp fra de flinke folk fra 
naturstyrelsen Værløse afdeling fik jeg den rigtige adresse som var 
Tokkekøb Hegn ved Allerød. 
Jeg kunne lige nå at springe på transportvognen med de 19 andre jægere 
som var på vej afsted og havde gjort et kort stop på P-pladsen. Intet 
problem, men ingen morgenparole til mig. 
Ved den første såt vi blev sat af på, kom der en efter nogets tids spændt 
venten en rå stormende ud af skoven, men udenfor den vinkel, jeg havde 
fået at skyde på. 
Den 3 såt vi kom til, fik jeg den yderste plads, og her var en herlig udsigt 
til efterårsskoven. Første rå der kom ud af skoven var tæt forfulgt af en 
lidt for ivrig labrador, så den fik lov at rende. Den næste rå kom alene, 
og den fik jeg stoppet med et velrettet skud. 
 
                              

                        Generalforsamling 
                          Torsdag d. 26-03-15 
          Der indkaldes til ordinær generalforsamling 
                                  i klubhuset kl. 1930. 
                       
 
Dagsorden : 
      
     1. Valg af dirigent. 
 
     2. Formandens beretning. 
 
     3. Fremlæggelse af årsregnskab. 
 
     4. Indkomne forslag. 
 
     5. Valg af bestyrelse. 
På valg : Jesper Skov Hansen 
                Jørgen Schou 
                Knud Schüssler ( modtager ikke genvalg ) 
 
     6. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
 
     7. Uddeling af pokal (årets jagtkammerat). 
 
     8. Fremtidig virksomhed. 
 
     9. Eventuelt. 
 
                  Primo marts kommer der en mere detaljeret  
                   indkaldelse ud. Husk forslag til behandling 
                 skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage 
                               inden generalforsamlingen.  
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                             Nytårsskydning 

                            Lørdag d. 24-01-15  

Vi starter året blødt op med lidt 
skydning og lidt hygge, ligesom vi 
plejer at gøre. 
Vi skyder en lille serie duer, får en kop 
varm kaffe, efterfulgt af en 40 duers 
serie, med præmier på. 
Tag lidt varmt tøj på, og brug lørdag 
formiddag med drengene på skydebanen 
 
I giver den gas 
 
       Vi giver kaffen 
 
 
         Vi ses på KFK kl. 10.00  rødder 
 
                                               Sheriffen. 

                 
Da vi havde slæbt den op til vejen, kom en skoleklasse forbi, og ville 
meget gerne overvære en opbrækning. Den er nu foreviget på diverse 
iphones og ipads. 
Herefter var der medbragt frokost med kringle og kaffe i et lille hus 
ude i skoven. 
Første såt efter frokost blev vi placeret rundt om en tæt granskov, og 
her så jeg ingen dyr, men rundt om blev der skudt lystigt. Det viste sig 
at der var en, som havde haft lidt rigeligt foranhold og kun havde 
strejfet en rå. En schweisshund fandt råen kort efter ca. 150 m væk. 
På næste såt, som var 7-800 m lang, holdt de kloge dyr til. 3 rådyr 
vendte om inden de kom inden for skudvidde og forsvandt ind i 
skoven. 6 og sidste såt var ved 2 små vandhuller, og vi blev spredt 
mellem træerne. Første dyr der nærmede sig var inden for skudhold, 
men jeg måtte lade den løbe, da det var et dådyr i vinterdragt, Ligeså 
med det næste. En rå der åbenbart var snedig, sprang om bag det 
tykkeste træ i skoven, drejede 90 grader og stak af i ly af træet. 
Der var 21 rådyr på paraden. Alt i alt en fantastisk dag med god jagt 
og herligt vejr. 

                                           Riffelindskydning 
                             Lørdag d. 14-03-15 
 
Vi mødes på SJF kl. 10.00 og håber på der er moderat med mennesker 
der også skal skyde riffel ind, så vi ikke skal stå for meget i kø. 
Husk det koster 100.– af baneleje. 
Går alt som det skal, kan vi slå et smut hen på KFK og få lidt at drikke 
og måske skyde en serie. 
 
Så husk bundstykke og høreværn og godt humøt. 

———————————————————————————————————— 



                             Vildtspillet    
                                                     Fortsat                                                          

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der var lystig snak i 
baren, som Claus, der 
er en erfaren 
bartender, har helt 
styr på. 
Bare stolene ikke er 
for skrøbelige, og 
falder sammen under 
ham. 

Der blev spillet 10 spil, hvor de fine præmier som gæs, ænder, fasaner 
og diverse kaffe,sild og juleøl, blev delt blandet ud. 
Til sidst var der amerikansk lotteri om et helt rådyr, og de sidste 
præmier på gavebordet. 
Tillykke til formanden der ikke var så heldig ved bankospillet, men 
vandt rådyret til sidst. 

                                              Vildtspillet 
                             Torsdag d. 27-11-14 

Klubbens sidste arrangement er traditionen tro det årlige vildtspil der 
sidste år blev afholdt i en weekend, da vi da håbede på en lidt større 
tilslutning.  
Med vi regnede forkert og havde nok den laveste tilslutning nogensinde. 
Tilbage til tegnebrættet, og vende tilbage til  at afholde vildtspil på vores 
normale klubaftens tidspunkt. 
Det var ikke så tosset endda, der var i hvertfald mere held i sprøjten 
denne gang for der taltes 30 deltagere denne sidste torsdag aften i  
November. 
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