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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: 21 21 43 40 
                            E-mail : mcjschou@gmail.com 
 
 
 
 
Best.medlem     Tommy Brandt 
                            Tlf: 20 66 55 35 
                            tommybrandt@yahoo.dk 
 
 
 
Forsidefoto :     Riffelindskydningstid nu. 

                            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 Hans Jørgen Ejlertsen. ( se side 2 ) 



 

                         Klubaften i hytten 
                             Torsdag d. 28-1-16 
 
 
 
 
 

Tre glade vindere og og godt skydende gutter, fra den hyggelige aften 
der åbnede arrangementerne i 2016. 
Der var kammeratlig samvær og snak på programmet, samtidig med at 
vi skød montecarlo med luftpistolen. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                          Nytårsskydningen 
                               lørdag d. 06-02-16 
3 brave skytter havde fundet vejen frem til årets nytårsskydning. 
Vi startede med opvarmning på skeetbanen under Claus’s kyndige 
vejledning og fortsatte derefter til jagtbanen og skød en serie. 
Der blev demonstreret fin skydning og ikke så fin skydning for nogen af 
os...   
Vi rundede en hyggelig formiddag af i klubhuset med lidt at drikke. 
 
                                                                                                          Jesper. 

                        Jubilæumsfest i Herlev Jagtklub 
                              Fredag d. 01-07-16 
 
Det er bestyrelsens ønske at i alle vil sætte kryds i kalenderen denne 
dag, hvor vi gerne vil fejre klubbens 50 års jubilæum. 
Vi er i fuld gang med at planlægge aftenens forløb, så der kommer 
medio maj måned, en mere detaljeret invitation ud til jer alle. 
 
Vi vil afholde arrangementet i klubhuset på Elverhøjen, og der er tale 
om et aftenprogram a la grillaften, dog er pølserne skiftet ud med en 
mere luxoriøs anretning. 
 
Vi håber på at se rigtig mange denne aften. 
 
                                                                                             Bestyrelsen. 
 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                Kommende aktiviteter 
 
 
 
10-04-16 :    Sporting/jagtskydning på KFK         mødetid kl. 10.00 
 
16-04-16 :    Riffelskydning   københavns skyttecenter  mødetid kl. 10.00 
 
22-05-16 :    Sporting/jagtskydning på KFK           mødetid kl. 10.00 
 
26-05-16 :     Klubaftern i hytten    mødetid kl. 19.30 
 
11-06-16 :     Fisketur med Jaws  kl. 07-12   Vedbæk nordmole 
 
01-07-16 :     Jubilæumsfest i klubhuset 
 



                       Riffelindskydningen 
                                            Lørdag d. 12-03-16 
 

 
 

 
 

To deltagere til den første 
riffelindskydning var ikke mange men 
Jespers thermokande passede fint til 
to. Formanden havde både sørget for 
Kaffe og kage plus et par skarpe til  
Halsen.    

                     Generalforsamlingen 
                            Torsdag d. 31-03-16 
Præcis på Herlev Jagtklubs 50 års jubilæumsdag blev der afholdt årlig 
generalforsamling i hytten. Det var en rolig aften hvor programmet 
blev gennemgået under ledelse af ordstyrer Verner. Han sad sad i den 
stiftende bestyrelse for 50 år siden, og deltager stadig aktivt i klubben. 
Han blev også valgt til årets jagtkammerat, Tillykke. Bestyrelsen fik et 
nyt og tiltrængt medlem Tommy Brandt, der står for vores 
hjemmeside.  
Læs mere om generalforsamlingen på hjemmesiden. 

         Fisketur med Jaws 
                Lørdag d. 11-6-16 

Vi skal for 5 gang ud at fiske med det gode skib Jaws der sejler fra 
Vedbæk havn.  
Skipper Peder Elberg er en meget erfaren bulefisker,og hvis vejret 
arter sig, er han super god til at finde fiskene. 
Det er en formiddagstur fra kl. 07.00 til 12.00 og det betyder at vi 
mødes kl 06.45 på nordmolen. Der er plads til 22 mand så først til 
mølle. Pris pr. deltager 275.– inkl. morgenmad. 
Bindende tilmelding til Bjarne på : 40 71 27 13 senest d. 07-6-16. 
Husk at betale fisketegn på posthuset. 
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