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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 ) 

                     Den Gyldne Lerdue  
                                             Den 26-9-15 

 

Fire mand udgjorde årets udgave af Den Guldne Lerdue : Christian, 
Hans Jørgen, Claus og Jesper. 
Der blev til tider vist god skydning og 1. pladsen gik til Claus, der 
skød stabile 34 i 42 skud. 
Dejligt vejr og godt selskab og afslutningsvis dejlig frokost i KFK. 
 
                                                                                               Jesper. 



                     HERLEV JAGTKLUB 
                INVITERER TIL VILDTSPIL  
                  Torsdag den 26 november kl. 19.30. 
                              i klubhuset Elverhøjen 74 
                                          2730 Herlev 
 
                
 
 
               Tag familien med til en hyggelig aften med 
               Jagtklubben til vildtspil, hvor en hel masse 
               fine gevinster står klar til at blive delt ud til de 
               heldige vindere. Aftenen vil forløbe ca.  
               således : Kl. 19.30. velkomst. Kl. 20.00. start 
               af vildtspil. Kl. 21.00. pause. Kl. 21.30. start 
               anden del af vildtspillet. Kl. 22.30. vil spillet 
               ca. være slut. 
               Der vil under spillet være mulighed for at 
               få en kop kaffe og en kage, og der kan købes 
               øl, vand og vin til rigtige jagtpriser. Vildtspillet 
               består af 9 spil plus et oprydningsspil.  
               Præmierne består af grydeklart vildt plus 
               vin, kaffe, sild mm. samt sponsor gaver. 
               Efter vildtspillet er der amerikansk lotteri 
               hvor den heldige vinder løber af med et helt 
               rådyr (grydeklart naturligvis). 
               Husk at sætte kryds i kalenderen til denne 
               aften, vel mødt. 
 
                                               
 
 
                                                                              

                            Fællesjagt i Herlev Jagtklub 
                              Søndag d. 22. 1. 15.  
 
 
 
Så har vi endnu en gang fået stablet en fællesjagt på benene, og det bli-
ver igen i St. Hestehave skoven i Jungshoved den 22 november. 
 
Vi har 7 pladser, så det er først til mølle der tæller, og der er bindende 
tilmelding, til Jørgen Schou på 21214340 eller 49130862. Du kan også 
sende en mail til js@rosendahls.dk. 
 
Prisen er igen i år kr. 925.- pr. deltager incl. morgenmad, frokost, svip-
stik og drikkevarer. 
 
Vi mødes ved jagtklubben, tidspunkt får i ved tilmeldingen, sidste frist 
for tilmelding er 12 november. 
 
De bedste jagthilsner Jørgen d. ll. 

Lidt stemning fra sidste år 
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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 
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Best. Medlem    Jørgen Schou 
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Forsidefoto :      Så er riffeljagten gået i gang 

      HUNTERS HOUSE 

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