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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 :      Rævefælden klappede 
 

      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 Hans Jørgen Ejlertsen. ( se side 2 ) 

                Vi tog på fisketur alligevel  
                                             Den 21-6-15 

På grund af mangelende tilslutning, var vi nødt til af aflyse vores 
fisketur i år. Det passere ikke skipperen helt, så vi lavede en ringe 
runde, og det endte med at 9 mand troppede op søndag eftermiddag 
i et fint fiskevejr, på nordmolen i Vedbæk. 

Der blev i snit 
fanget ca. 7-8 
torsk pr. mand, 
men de havde 
en god størelse 
denne gang. Det 
blev alt i alt en 
superdag på 
sundet, hvor 
Peder Elberg 
tryllede rundt i 
de mange gode 
torskebuler. 
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                                     Den Gyldne Lerdue  
                                    Lørdag d. 26-09-15                

                                       Grillaften i hytten 
                                Fredag d. 26-6-15  

Mangelende tilslutning er en ærgelig ting som desværre bliver oftere og 
oftere i vores klub. Vi kunne således kun mønstre 9 deltagere til vores 
sommer aften i klubhuset, det laveste nogensinde. 
Det blev dog en ganske hyggelig aften alligevel, i de grønne omgivelser 
ved grillen, med et godt glas rødvin i hånden. 
 
                 Herlev Jagtklub ønsker alle en god sommerferie Kom med ud og nyd en smuk sensommerdag på skydebanen sammen 

med jagtkammeraterne, og skyd et par serier inden den store jagtsæcon 
begynder. 
Tjek formen af og lav færre anskydninger, det skylder vi vildtet. 
Vi mødes kl. 10.00 i KFK klubhuset til indskrivning og kaffe. 
Herefter går vi ud ig giver den gas på lerduerne. Der skydes til 24 duer 
først og efterfølgende til 40 duer. 
Der skydes i A række - Mesterrække - Veteranrække, og der som altid 
præmier til vinderne. 
Patroner er for egen regning. 
Efter skydningen er klubben vært ved en lille anretning med drikke. 
Med andre ord: NAK OG ÆD 
 
Vi ses derude                                                                             Claus P. 
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