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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:           Hans Jørgen Eljlertsen 
                            Tlf: 45818768 
                            E-mail : ejlert.mail@gmail.com 
 
 
Flugtskydn.       Claus Pihl 
Instruktør          Tlf: 72202576 
                            E-mail: cr.pihl@youmail.dk 
 
 
 
 
Best. Medlem    Jørgen Schou 
                            Tlf: 49130862 
                            E-mail : js@rosendahls.dk 
 
 
 
Betst. mdlem      Lars Ryhl 
sekretær             Tlf: 24979911 
                            E-mail:  kontakt@larsryhl.dk 
 
 
 
Forsidefoto :      Så er der spidsduer 
 

      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 må-
ned. Hvis der forekommer arrangementer uden for klubhuset, vil de 
blive beskrevet i krudthornet.  

Undertegnet ønsker at blive medlem/sponsormedlem af Herlev Jagt-
klub 
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  klubtu-
re, og de modtager også krudthornet hvert kvartal. 
Sendes til kasserer Knud Schüssler. ( se side 2 ) 

              Fællesjagten i Herlev Jagtklub 
                                Den 9-11-14                                                                                                

6 jægere fra Herlev Jagtklub deltog i årets fællesjagt, som blev af-
holdt i St. Hestehave skoven Jungshoved. Vi startede dagen med et 
stort morgenbord, med alt hvad hjertet kunne begære, også en lille 
en til løgnhalsen, og morgenparolen blev  afholdt her. Vi skulle igen-
nem 4 til 5 såter, alt efter hvor lang tid det ville tage. Andehullerne 
blev ikke besøgt denne gang, da fuglene ikke var klar til det endnu, 
de skulle have lidt mere sul under vingerne. Paraden blev afholdt 
efter sidste såt oppe ved jagthytten, hvor der lå 48 fugle, hvilket ikke 
var imponerende. Skydningen var heller ikke i orden, man kunne 
tydeligt se hvem der havde været på skydebanen. Dette er en lille 
rusker til dem, som vi aldrig ser, når vi træner på KFK. Vi sluttede 
dagen dagen af med en sen middag, som bestod af dejlig varm mad, 
og også der, med alt hvad man kan forlange. Alt i alt en rigtig dejlig 
dag, som sent skal blive glemt. Synd for dem som ikke kan komme 
med, de går glip af god jagt og hyggeligt samværd med jagtkamme-
raterne. Håber tilmeldingen bliver lidt større i år, det er jo trods alt 
det vores lille jagtklub går ud på. 
Med venlig jægerhilsen  Jørgen d. II. 



                                         Grillaften i hytten 
                               Fredag d. 26-6-15 

                                       Nytårsskydningen  
                            Lørdag d. 27-11-14 
 
                              

6 trodsede vinterkulden for at skyde lidt lerduer sammen. Det blev som 
sædvaneligt en hyggelig dag på KFK, med gode kammerater, og en lille 
dyst om et par gode flasker vin, 
Efterfølgende gav klubben en kop varm kaffe til de kolde fingre. 

                                           Riffelindskydningen 
                               Lørdag d. 14-3-15 
Kun 3 af Herlev jagtklubs medlemmer havde lyst og tid til at få tjekket 
deres riffel , her et par måneder før bukkejagten sætter ind. Der var mo-
derat med mennesker på skydebanen denne gang, så vente tiden var ikke 
speciel lang,  det var sådan set hurtigt overstået. 

Grillaften for hele familien i klubhuset Elverhøjen 74. 
 
Herlev Jagtklub tænder grillen kl 18.00, og håber at se en masse gla-
de og sommerklare medlemmer. 
 
Klubben leverer drikkevarer så som vin, øl, og vand. I medbringer 
jeres egen madkurv fulde af ting som er velegnet til grillen. 
 
Der fælles spisning i vores klublokale eller udenfor hvis vejret tillader 
det. 
Vi håber på et godt fremmøde, for jo flere jo hyggeligere. 



 
   

                       Generalforsamlingen 
                             Torsdag d. 26-3-15 
 

Ordstyrer Verner satte vores årlige generalforsamling igang, og lod or-
det gå til formanden, der gav sin årsberetning. Knud gennemgik regn-
skabet, som Keld Wyrwik havde sat så fint op for os. Det var sidste 
gang Knud skulle gennemgik regnskabet, da han stopper i herlev jagt-
klubs bestyrelse, efter rigtig mange år på posten. Vi takker mange gan-
ge for kammeratligt selskab i bestyrelsen, og håber du til stadighed 
vil komme og deltage på vores hyggelige aftener. 
Som ny kasser blev Hans-Jørgen Ejlertsen valgt. 
Som nyt bestyrelsesmedelem blev Lars Ryhl valgt ind, og vi glæder os 
til at samarbejde fremadrettet. Som suppleant til bestyrelsen blev Tom-
my Brandt valgt ind, velkommen til alle. 
Det var ikke svært for bestyrelsen at vælge årets jagtkammerat. Med 
alt det Knud har gjort og har været en del af i vores arrangementer, 
blev han selvfølgelig valgt, stort tillykke. 
Vi slutter som altid med lidt smørrebrød og en skarp, og kan se frem til 
en ny sæcon, med gode hyggelige arrangementer i Herlev Jagtklub. 

         Fisketur med Jaws 
                Lørdag d. 21-6-15 

Vi skal atter en gang ud at fiske, med det gode skib Jaws, der sejler 
fra Vedbæk havn. Sidste år havde vi også en god tur, selvom det blæ-
ste en hel pelikan på øresund. Skipper Peder Elberg er en erfaren bu-
lefisker, og hvis vejret arter sig, er han super god til at finde fiskene. 
Det er en eftermiddagstur fra kl. 12.00 til 17.00. Det betyder at vi mø-
des kl 11.45 på nordmolen. Vi har booket 15 pladser så først til mølle. 
Pris pr. deltager 275.– . 
Bindende tilmelding til Bjarne på : 40 71 27 13 senest d. 14-6-15. 
Husk at betale fisketegn på posthuset. 



                             Aktiviteter   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
26-4-15                         Flugtskydning KFK kl. 10.00 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
24-5-15                         Flugtskydning KFK kl. 10.00 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
28-5-15                         Klubaften i hytten 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
21-6-15                         Fisketur med Jaws 12-17 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
26-6-15                         Grillaften i hytten  KL. 18.00 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
28-6-15                         Flugtskydning KFK  kll.10.00 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

                           God sommerferie til alle 

                                     Medlemsoplevelse 
                             Thomas Rubæk 

Lørdag d 3 januar 2015 var jeg og en ven taget til Eneryda i sydsverige 
på rådyr/vildsvinejagt, da det var fuldmåne. Det er en mindre skov-
ejendom på 22 ha, med ungskov 3 græsenge og så massiv skov på alle 
sider, så naboerne faktisk ikke selv kan jage rådyr. Jeg havde weeken-
den i forvejen været oppe og fodre med hvede og brød i - 8 grader, det-
te var dog ikke blevet rørt. Da vi lander om lørdagen kl. 15.00 blæste 
det og var mildt i vejret. så vi kunne komme uforstyret frem til vores 
skydetårne på hver sin eng. Jeg brugte rigeligt tid på at undersøge en-
gen i kikkerten,  kravlede så op i tårnet og når så ikke mere da der 
står et smaldyr på 70 m. i rent bagskud, med 3 m til skovkanten. Råen 
tog et par skridt frem, og kom så en smule på skrå, det døde den af. 
Jeg skyndte mig at bjerge råen inden det blev mørkt, og ville så sidde 
efter svin, men det blev overskyet. Da jeg næsten var kommet retur til 
tårnet, lød der 2 skud fra min makker 800 m væk. Han var også kom-
met godt på plads i tårnet, og ville sætte sig ned på gulvet og have en 
smøg, da han lidt efter stak hovedet op stod der 2 dyr midt på engen, 
og det døde de af. så 3 rådyr på en aften i Sverige i elgenes hjemland, 
det havde ingen af os overhovedet regnet med, da det er et rimeligt 
svært terræn at jage råvildt i. 
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