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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 
 
 
 
Forsidefoto :     Vagn Sangill   December parade 

                            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 ) 



                    Formanden har ordet  
Kære jagtkammerater 

På lige fod med andre - og større - jagtklubber har 2015 været præ-
get af svigtende tilmelding til klubbens arrangementer. Det gjaldt fi-
sketuren og kun meget få mødte op til Den Gyldne Lerdue. Årets fæl-
lesjagt i Rone Klint blev også aflyst - dog af helt andre årsager! Flere 
af os, der skulle med, var bogstaveligt talt sneet inde. Ærgeligt da 
vejrforholdene i det sydsjællandske var fine og snefri. Året blev til 
gengæld afsluttet med fuld hus og godt humør til vildtspillet, hvor 
Verner og Tove løb af med den store gevinst i det amerikanske lotte-
ri: et helt rådyr. I ønskes alle et godt nytår og på gensyn i 2016 hvor 
forhåbentlig bedre vejr og det økonomiske opsving kan få flere til at 
finde vej til og støtte op om vores arrangementer.                                                                
Knæk og bræk                                                                   Jesper. 

 

                    Generalforsamling 
                      Torsdag d. 31-03-16 
 
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: Hans-Jørgen Ejlertsen 
                        Bjarne Høegh 
                        Claus Pihl 
 
     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.  

  Jagt i Vestskoven 
  
Torsdag d. 3 december var jeg 
inviteret på jagt i Vestskoven 
af Naturstyrelsen Østsjælland. 
Vi mødtes ved naturcenter 
Hersted Høje kl. 09:00 til pa-
role. Vi var 26 jægere, og en 
del af skovens folk. Vejret var 
ikke det bedste, støvregn det 
meste af dagen, i alt skulle vi 
igennem 7 såter af forskellig 
størelse. Vi blev fordelt på to 
store jagtvogne og kørt ud i  
skoven. Det var en fornøjelse at se naturstyrelsens hundeførere arbejde, 
det gjorde de rigtigt godt. Meget vildt i skoven er der nu ikke og i de 
første såter blev der ikke skudt noget. Efter frokost som vi afholdt på 
naturcenteret, gik det noget bedre, endelig kom der vildt på tasken. 
For mit vedkommende blev det til et stk. råvildt og en husskade. 
Dagen slutter med en flot parade ved naturcenteret med jagthorn og 
fakler. På paraden lå 2 snepper, 8 stk råvildt, 1 fasankok og 2 husskader. 
Alt i alt en rigtig god dag. Jeg takker klubben for deltagelse.       Claus. 



                          Klubaften i hytten 
                              Torsdag d. 28-01-16 
                                                       Kl. 19.30 
 
 
Monte carlo skydning med luftpistol, og der vil være kaffe og kage til. 
Der er præmier til de 3 bedste og kammeratlig hygge til alle. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                          Nytårsskydning 
                                     Lørdag d. 06-02-16 
                                                      KL. 10.00 
 
Trods vinterkulden og kom en tur til KFK. Her kan vi byde på et par ler-
duer, lidt varmt at drikke, og mon ikke vi også kan vinde en flaske 
vino, jo da. 
Vi mødes i KFK’s klubhus kl. 10.00, så skyder vi året i gang. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                        Riffelindskydning 
                              Lørdag d. 12-03-16 
                                               SJF bane kl 10.00 
 
Vi starter tidligt på året inden det rigtig går løs i Maj, så er der ikke kø 
på skydebanen. Det er der som regel senere i April og Maj. 
Dem der skyder først kan jo hjælpe de andre med indskydningen. Efter 
indskydningen er der kaffe i KFK’s klubhus, og så har vi naturligvis 
mulighed for en serie lerduer bagefter. 
Husk bundstykke og 100.- kr til indskydningen på SJF. 

                               Vildtspillet 
                                            Torsdag d. 26-11-15 
 
 
 
 
 

Ca. 30 deltagere havde lagt vejen forbi hytten, til vores årlige vildtspil. 
Der var god stemning i stuen og duft af varme æbleskiver og gløgg, som 
Hans-Jørgen serverede. 
Som bankospillet skred frem, blev gaverne ligeligt fordelt blandt de 
mange gæster. Dog var der enkelte der var lidt heldigere end andre. 
Til sidst var der lodtrækning i det kinesiske lotteri, om et helt rådyr, og 
der var Tove og Verner de heldige vindere. Tillykke. 
 
                Glædelig jul og godt nytår til alle i Herlev Jagtklub 



                          Klubaften i hytten 
                              Torsdag d. 28-01-16 
                                                       Kl. 19.30 
 
 
Monte carlo skydning med luftpistol, og der vil være kaffe og kage til. 
Der er præmier til de 3 bedste og kammeratlig hygge til alle. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                          Nytårsskydning 
                                     Lørdag d. 06-02-16 
                                                      KL. 10.00 
 
Trods vinterkulden og kom en tur til KFK. Her kan vi byde på et par ler-
duer, lidt varmt at drikke, og mon ikke vi også kan vinde en flaske 
vino, jo da. 
Vi mødes i KFK’s klubhus kl. 10.00, så skyder vi året i gang. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                        Riffelindskydning 
                              Lørdag d. 12-03-16 
                                               SJF bane kl 10.00 
 
Vi starter tidligt på året inden det rigtig går løs i Maj, så er der ikke kø 
på skydebanen. Det er der som regel senere i April og Maj. 
Dem der skyder først kan jo hjælpe de andre med indskydningen. Efter 
indskydningen er der kaffe i KFK’s klubhus, og så har vi naturligvis 
mulighed for en serie lerduer bagefter. 
Husk bundstykke og 100.- kr til indskydningen på SJF. 

                               Vildtspillet 
                                            Torsdag d. 26-11-15 
 
 
 
 
 

Ca. 30 deltagere havde lagt vejen forbi hytten, til vores årlige vildtspil. 
Der var god stemning i stuen og duft af varme æbleskiver og gløgg, som 
Hans-Jørgen serverede. 
Som bankospillet skred frem, blev gaverne ligeligt fordelt blandt de 
mange gæster. Dog var der enkelte der var lidt heldigere end andre. 
Til sidst var der lodtrækning i det kinesiske lotteri, om et helt rådyr, og 
der var Tove og Verner de heldige vindere. Tillykke. 
 
                Glædelig jul og godt nytår til alle i Herlev Jagtklub 



                    Formanden har ordet  
Kære jagtkammerater 

På lige fod med andre - og større - jagtklubber har 2015 været præ-
get af svigtende tilmelding til klubbens arrangementer. Det gjaldt fi-
sketuren og kun meget få mødte op til Den Gyldne Lerdue. Årets fæl-
lesjagt i Rone Klint blev også aflyst - dog af helt andre årsager! Flere 
af os, der skulle med, var bogstaveligt talt sneet inde. Ærgeligt da 
vejrforholdene i det sydsjællandske var fine og snefri. Året blev til 
gengæld afsluttet med fuld hus og godt humør til vildtspillet, hvor 
Verner og Tove løb af med den store gevinst i det amerikanske lotte-
ri: et helt rådyr. I ønskes alle et godt nytår og på gensyn i 2016 hvor 
forhåbentlig bedre vejr og det økonomiske opsving kan få flere til at 
finde vej til og støtte op om vores arrangementer.                                                                
Knæk og bræk                                                                   Jesper. 

 

                    Generalforsamling 
                      Torsdag d. 31-03-16 
 
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: Hans-Jørgen Ejlertsen 
                        Bjarne Høegh 
                        Claus Pihl 
 
     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.  

  Jagt i Vestskoven 
  
Torsdag d. 3 december var jeg 
inviteret på jagt i Vestskoven 
af Naturstyrelsen Østsjælland. 
Vi mødtes ved naturcenter 
Hersted Høje kl. 09:00 til pa-
role. Vi var 26 jægere, og en 
del af skovens folk. Vejret var 
ikke det bedste, støvregn det 
meste af dagen, i alt skulle vi 
igennem 7 såter af forskellig 
størelse. Vi blev fordelt på to 
store jagtvogne og kørt ud i  
skoven. Det var en fornøjelse at se naturstyrelsens hundeførere arbejde, 
det gjorde de rigtigt godt. Meget vildt i skoven er der nu ikke og i de 
første såter blev der ikke skudt noget. Efter frokost som vi afholdt på 
naturcenteret, gik det noget bedre, endelig kom der vildt på tasken. 
For mit vedkommende blev det til et stk. råvildt og en husskade. 
Dagen slutter med en flot parade ved naturcenteret med jagthorn og 
fakler. På paraden lå 2 snepper, 8 stk råvildt, 1 fasankok og 2 husskader. 
Alt i alt en rigtig god dag. Jeg takker klubben for deltagelse.       Claus. 



     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 
 
 
 
Forsidefoto :     Vagn Sangill   December parade 

                            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 ) 



SE OGSÅ PÅ WWW.HERLEVJAGTKLUB.DK HERLEV JAGTKLUB 36 ÅRGANG NR 1 2016 


