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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: 60 63 56 66 
                            tommybrandt@yahoo.dk 
 
 
 
Forsidefoto :     Hun kom lige forbi .... 

                            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 ) 



 

                        Fisketuren med Jaws 
                               Lørdag d. 11-6-16 
 
 
 
 
 
 

                         

11 glade gutter havde 
en herlig dag på sundet, 
hvor skipper brugte lidt 
tid på at finde fiskene, 
men han fandt dem og 
vi havde et rigtigt godt 
fiskeri til sidst. 
Tilsammen fangede vi 
ca. 100 torsk. 
Bjarne fangede den før-
ste, Claus fangede den 
største og Tommy fan-
gede de fleste fisk. 

                              Guld bryllup 
                         Vivian & Knud Schüssler 
 
Herlev Jagtklub ønsker vores medlem og bestyrelsesmedlem gennem 
mange år hjerteligt tillykke med dagen, lørdag d. 21 maj 2016. 
Vi takker for alle de gange vi har måtte benytte os af jeres hus, til vores 
fugleskydninger og andre tidligere arrangementer. Vi glæder os til at se 
jer i fremtiden til vores kommende arrangementer. 



 
                            50 Års jubilæum 

                         I Herlev Jagtklub 
                      Den Gyldne Lerdue 
                             Lørdag d. 24-09-16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Endnu et år er gået,..... åhh det var vist nytårstalen, men tro det eller ej, 
der er gået et år, og ja vi skal ud og skyde igen. 
KFK kalder til samling til lidt hyggeskydning, og mulighed for at få 
strammet op på foranhold og korrekt montering af bøssen. 
Vi skyder til 24 duer og senere til en 40 duers præmie serie.  
Præmier: Mesterrække - A række - veteran række. Ingen tøser... æv. 
Skydningen er for egen regning, dog serverer klubben en let anretning 
med væske til. 
Vel mødt til en forhåbenlig fin sensommerdag i det grønne. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
                                 Jægerdage på KFK 
                 lørdag d. 17 og søndag d. 18 september 
 
        Få alletiders mulighed for gratis instruktion 
 
Jægerdage på KFK er blevet mere og mere eftertragtet. Skydebanen bli-
ver i disse 2 dage stillet om til spændende dueretninger, og der er instruk-
tør ved alle standpladserne. Sklydningen spænder over begge dage, så fle-
re får mulighed for at deltage. 
Herlev Jagtklub prøver at samles en af dagene. ( koordineres med Claus ) 

Herlev Jagtklub fejrede sit 
50 års jubilæum med en fin 
3 retters middag med kok 
fra resteaurant Kabyssen i 
Humlebæk. 31 gæster plus 
deltagelse af DJs  Torben 
Clausen,  havde en super 
god aften, med en fantastisk 
stemning, 

Der blev holdt taler, sunget et par sjove sange, og kreds 7s næstformand 
Torben Clausen overrakte formanden et gavekort i anledning af den store 
dag. Bent Krone og Verner Jensen der var medstifter af klubben d. 31 
marts 1966, deltog også.          Læs mere om aftenen på hjermmesiden. 
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