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Juni 2014

Lyngby-Gladsaxe
Jagtforening på
Nu er det muligt at blive medlem af gruppen
’Lyngby-Gladsaxe Jagtforening’ på Facebook.
Her vil medlemmer kunne dele oplevelser, billeder og erfaringer
samt melde sig til nogle af klubbens arrangementer.
NYT FORMAT
Kalenderen er i denne udgave i et nyt format for at gøre det
nemmere at overskue kvartalets arrangementer. Kalenderen findes
på siderne 2 til 4 i denne udgave af Jagtnyt.
Husk at følge med på foreningens hjemme:
www.jagt-lg.dk
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AKTIVITETSKALENDER
3. Kvartal 2014
Grillaften
Samtlige tirsdage i juli vil der blive tændt op i foreningens grill til kl. 19:00, så du kan medbringe

JULI det du ønsker at grille og nyde det i godt selskab.

Sted: Foreningens lokaler – Bredevej 120, 2830 Virum.

Tid: kl. 19:00

Grillaften
5.8 Der bliver tændt op i foreningens grill, så du kan medbringe det du vil grille.
Sted: Foreningens lokaler – Bredevej 120, 2830 Virum.

Tid: kl. 19:00

Indskydning og træning på Hanebjerg

11.8

Er riflen skudt ind til den svenske bukkejagt og efterårets riffeljagter?
Hvis ikke, så kom på Hanebjerg skydebane mandag d. 11. august. Her mødes vi ved 100 meter
banerne, hvor der vil være mulighed for både at indskyde og træne på bukkeskive. Det kan
anbefales, at medbringe de hjælpemidler du normalt anvender på jagt, såsom skydestok, og få
trænet lidt med dem.
Derefter griller vi lidt på den i forvejen tændte grill, som HHK stiller til rådighed. Øl og vand kan
købes på banen for 10,- stk.
Ønsker du at deltage i spisning skal du tilmelde dig på den opslåede liste i foreningen eller i
foreningens gruppe på Facebook.
Det er muligt at skyde uden at deltage i spisningen.
Kom i god tid, idet banen er åben for alle!
Skydning koster 80,Sted: Hanebjerg Skyttecenter – Hanebjergvej 6, 3400 Hillerød

Tid: Fra kl. 17:00

Minifeltskydning
Pga. tekniske problemer blev minifeltskydningen ikke fuldført sidst den var programsat, så nu
prøver vi igen.
Fra en post skal der afgives et oplyst antal skud med luftgevær til en eller flere skiver med

12.8 dyremotiv inden for en given tid og anvist skydestilling. Skiverne vil være placeret på forskellige
afstande og det er op til skytten at bedømme disse og der ud fra afgive et velplaceret skud.
Skydning vil bestå af flere poster placeret på foreningens areal.
Sted: Foreningens lokaler – Bredevej 120, 2830 Virum.

Tid: kl. 19:00

Klubaften
19.8
Sted: Foreningens lokaler – Bredevej 120, 2830 Virum.

Tid: kl. 19:00

Klubaften og oprydning i billardlokalet
Medlemmer, som har ting stående i billardlokalet, opfordres til at afhente dem inden oprydningen

26.8 påbegyndes.

Sted: Foreningens lokaler – Bredevej 120, 2830 Virum.

Tid: kl. 19:00

Husk at følge med på foreningens hjemme:
www.jagt-lg.dk
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Flugtskydningsdag
Kom og deltag i en hyggelig eftermiddag i det grønne sammen med klubkammerater,
jagtkammerater, venner og familie og få pudset formen af til den forestående sæson - eller blot
gang i bøssen.
Vi vil igen i år afholde foreningsmesterskab i Nordisk Trap.
Læs regler for Nordisk Trap findes på næste side.

30.8

Børn og hunde er meget velkomne. Sidstnævnte skal dog holdes koblet på terrænet.
Tilmeld jer, gerne snart, og helst senest tirsdag den 19. august til:
Info@jagt-lg.dk, på listen i klubhuset eller til Hans på tlf. 61 20 38 87.
HUSK: Høreværn påbudt på standpladserne!
Skydebriller anbefales ved spidsduer.
Mere information om arrangementet kommer!
Program for dagen samt bane og tidspunkt følger primo august.

Oplæg: Besøg fra Swarovski Optik
2.9

Kom og hør om noget af det bedste optik der findes til jagt. Hvordan opbygges en god kikkert og
hvilke overvejelser bør man gøre sig inden der vælges hånd- eller riffelkikkert? Disse spørgsmål og
mere vil blive besvaret af Swarovski Optiks repræsentant i Danmark.
Sted: Foreningens lokaler – Bredevej 120, 2830 Virum.

Tid: kl. 19:00

Pokalskydning
Så er det igen tid til at få afgjort, hvem der skal have deres navn indgraveret og dermed foreviget
på foreningens vandrepokal.

8.9

Skydningen finder sted på Københavns Skyttecenter (Selinevej 5, 2300 Kbh. S).
Vi indleder med at skyde til løbende elg fra 16:00 til 17:00 (dette koster 50 kr.).
Derefter påbegyndes selve pokalskydningen.
Der skydes efter de nye regler, dvs. der må benyttes ethvert jagtrelevant hjælpemiddel i forbindelse
med siddende, knælende eller stående skydestilling.
Efter endt skydning mødes vi i foreningens lokaler ca. kl. 19:30, hvor der vil være
præmieoverrækkelse og servering af Formandens legendariske stegeben.
Deltagerpris for spisning: Kr. 75,-.
Tilmelding til spisning til Morten Hejl senest 1 uge før.
Sted: Københavns Skyttecenter – Selinevej 5, 2300 Kbh. S

Tid: kl. 17:00

Besøg hos Nancke Jagtliv
Igen i år har foreningen arrangeret et eksklusivt besøg hos en af områdets førende jagtbutikker. I år
besøger vi Nancke Jagtliv i Charlottenlund. Her vil repræsentanter fra Nanckes primære grosister
præsentere deres sortiment. Der vil selvfølgelig også være mulighed for at handle aftenen igennem
til fordelagtige priser udelukkende tilgængelige for deltagere i arrangementet.

9.9 Nancke Jagtliv har et bredt udvalg, også af mere klassisk jagttøj fra mærker, man ikke finder ret
mange andre steder.
Se mere på nancke.dk
Der arrangeres fælleskørsel fra klubhuset kl. 18:30
Sted: Hyldegårdsvej 24, 2920 Charlottenlund

Tid: kl. 19:00

Husk at følge med på foreningens hjemme:
www.jagt-lg.dk
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Brunsttur i Dyrehaven
Så står brunsten, for de store kronhjorte, atter for døren og derfor tager vi i Dyrehaven for at se

16.9 pladshjortene forsvare deres territorium og hinder med kamp og brøl.
Sted: Peter Liebs Hus – Dyrehaven 8, 2930 Klampenborg

Tid: kl. 19:00

Filmaften
23.9
Sted: Foreningens lokaler – Bredevej 120, 2830 Virum.

Tid: kl. 19:00

Klubaften
30.9
Sted: Foreningens lokaler – Bredevej 120, 2830 Virum.

Tid: kl. 19:00

Havjagt
Foreningen har arrangeret en havjagt med M/S Hjalmar.
Der er afgang fra Hundested Havn kl. 8:00.

4.10 Deltagerpris: 500,Maksimum deltagerantal: 12 personer.
Tilmelding sker i foreningen og efter ’først til mølle’-princippet.
Sted: Hundested Havn – 3390 Hundested.

Tid: kl. 8:00

SÆT KRYDS I KALENDEREN ALLEREDE NU!
Foreningen holder traditionen tro julefrokost den første tirsdag i december. I år falder den på den
2. december.

2.12 Få reserveret dagen, så du kan fejre en hyggelig julefrokost sammen med andre jægere!
Sted: Foreningens lokaler – Bredevej 120, 2830 Virum.

Tid: kl. 19:00

Nordisk Trap-regler for L-GJ mesterskab:
Kun medlemmer af foreningen kan deltage.
Der løses trap-skydekort, som påføres navn og gives til dommeren.
Serien på 25 duer består af bagduer i forskellige vinkler og skydes fra de 5 standpladser med 5 duer fra hver
standplads og kun ét skud pr. due.
Skytten står med geværet ved hoften som udgangsposition. Geværet må så først hæves til skulder, når duen
er kaldt ud og kan ses.
Omduer samt “bum” eller “træf” forklares på dagen, og afgøres alene, af dommeren fra HOOJ.
Der er omskydning for 1., 2. og 3. plads.
Duer og patroner til omskydning sponsoreres af foreningen.
Pointlighed herefter afgøres ved lodtrækning.

Husk at følge med på foreningens hjemme:
www.jagt-lg.dk
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JAGTMESSE I ODENSE
Lørdag d. 26. april havde foreningen arrangeret en bustur til Danmarks største jagtmesse i Odense.
Stemningen var høj fra morgenstunden, da deltagerne mødtes foran Virumhallen klar til afgang. Ved
ankomsten til Odense Kongrescenter fik deltagerne udleveret deres billetter, så man slap for at stå i kø ved
billetsalget i indgangen. Derefter kunne man alene eller i grupper gå på opdagelse på messens mange
stande. Det var muligt at håndtere våben, teste kikkerter, prøve tøj osv. Efter ca. 5 timer på messen gik turen
igen mod Sjælland. Tak til alle deltagere for at have godt humør hele dagen.

JAGTFELTSKYDNING I JÆGERSPRIS
Solen skinnede fra morgenstunden og en let brise fra Isefjorden blæste ind over Jægerspris øvelsesterræn.
Søndag den 25. maj var kort sagt en perfekt dag til jagtfeltskydning i Jægerpris. Dagen begyndte for de
ansvarshavende og deres hjælpere allerede halv otte med briefing, indskrivning af våben for de
medhjælpere der skulle skyde og morgenmad. Kl. 9:00 påbegyndte første hold deres skydning, hvorefter der
hver 20. minut blev sendt et nyt skyttehold af sted fra arrangementets sekretariat placeret syd for de på
dagen benyttede baner. Hvert skyttehold, bestående af optil 8 personer, ofte med skytter fra flere forskellige
klasser, blev fra sekretariatet kørt nordpå til den første post. Herfra gik man ellers fra post til post indtil man
efter sjette og sidste post blev kørt tilbage til sekretariatet. På hver post skulle der skydes 6 skud til to skiver,
3 i hver, med forskellige dyremotiver og på forskellige afstande. Skydestillingerne, skydetiden og afstandene
til skiverne ændredes fra post til post, hvilket var med til at gøre skydningen udfordrende for alle.
Desværre var Lyngby-Gladsaxe Jagtforening ikke så stærkt repræsenteret i år, men mon ikke det ændrer sig
til næste år?
Der skydes i fem klasser. Jægerklassen, mesterklassen, veteranklassen, dameklassen og
duelighedsklassen.
Mesterklassen:

Mesterklassen er fortrinsvis for skytter, der har bestået Danmarks Jægerforbunds
mærkeskydning med guld med egeløv som bedste resultat.

Jægerklassen:

Jægerklassen er forbeholdt skytter der har bestået Danmarks Jægerforbunds
mærkeskydning med guld-, sølv- eller bronze mærket som bedste resultat, eller
aldrig skudt mærkeskydning. I denne klasse kan der ikke deltage skytter som har
erhvervet guld med egeløv, med mindre skytten er rykket ned fra
mesterklassen ved forbundsmesterskabet.

Veteranklassen:

Der kan skydes i veteranklassen fra den 1. januar i det år der fyldes 60.

Dameklassen:

Ingen særlige kriterier.

Duelighedsklassen:

Ingen særlige kriterier.

Det er muligt at deltage i mærkeskydninger på Hanebjerg skydebane, som foreningen samarbejder
med gennem HHK Riffel.
Læs mere om mærkeskydning på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside:
www.jaegerforbundet.dk/page1095.aspx
Og se datoer for skydning på side 7 eller på www.hhkriffel.dk
Husk at følge med på foreningens hjemme:
www.jagt-lg.dk
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FISKETUR PÅ ØRESUND
Tirsdag den 27. maj var det igen tid for forenngens medlemmer at stå til søs på Øresund, med det stolte skib
Skjold. Trods frisk vind gik alle til fiskeriet med stor entusiasme pirkerne blev sendt til bunden utallige
gange. Selvom indsatsen ikke blev belønnet ligeså gavmildt som tidligere år var det alligevel en god og ikke
mindst flot aften på Øresund.

God forplejning er en ikke uvæsentlig del af en succesfuld fisketur.

Jørgen havde heldet sig og renser her noget af aftenens fangst.

Se flere billeder fra turen på foreningens hjemmeside: www.jagt-lg.dk.

Husk at følge med på foreningens hjemme:
www.jagt-lg.dk
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RIFFELSKYDNING

HHK Riffel

Træning og indskydning
Efterår 2014

Mandage forbeholdes nye og uprøvede skytter, som ønsker instruktion.
Torsdage forbeholdes øvede skytter, som har kendskab til riffelskydning.

(sidste indskrivning en time før lukketid)
Ugedag
Dato
Sted

Information

Skydetid

mandag

4. august

Hanebjerg

17:00 – 20:00

torsdag

7. august

Hanebjerg

17:00 – 20:00

søndag

10. august

Hanebjerg

mandag

11. august

Hanebjerg

17:00 – 20:00

torsdag

14. august

Hanebjerg

17:00 – 20:00

mandag

18. august

Hanebjerg

17:00 – 20:00

torsdag

21. august

Hanebjerg

17:00 – 20:00

mandag

25. august

Hanebjerg

17:00 – 20:00

torsdag

28. august

Hanebjerg

17:00 – 20:00

mandag

1. september

Hanebjerg

17:00 – 20:00

torsdag

4. september

Hanebjerg

17:00 – 20:00

mandag

8. september

Hanebjerg

17:00 – 20:00

torsdag

11. september

Hanebjerg

17:00 – 20:00

mandag

15. september

Hanebjerg

17:00 – 20:00

torsdag

18. september

Hanebjerg

17:00 – 20:00

mandag

22. september

Hanebjerg

17:00 – 20:00

torsdag

25. september

Hanebjerg

17:00 – 20:00

mandag

29. september

Hanebjerg

17:00 – 20:00

torsdag

2. oktober

Hanebjerg

17:00 – 20:00

mandag

6. oktober

Hanebjerg

17:00 – 20:00

torsdag

9. oktober

Hanebjerg

17:00 – 20:00

søndag

12. oktober

Hanebjerg

9:00 – 13:00

mandag

13. oktober

Hanebjerg

17:00 – 19:00

torsdag

16.oktober

Hanebjerg

17:00 – 19:00

mandag

20. oktber

Hanebjerg

17:00 – 19:00

torsdag

23. oktober

Hanebjerg

17:00 – 19:00

RIFFELPRØVE

9:00 – 16:00

For mere information se: HHKriffel.dk
Husk at følge med på foreningens hjemme:
www.jagt-lg.dk
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FLUGTSKYDNING
HOOJs bane ved Sjælsø er under ombygning og skal godkendes på ny af kommunen, så der er endnu ikke
fastsat en forventet åbnningsdato.
Til gengæld vil banen, når den engang åbner så også kunne tilbyde en helt ny sportingbane som
supplement til den eksisterende jagtbane. Det bliver uden tvivl rigtig udfordrende. I mellemtiden har jeg
forsøgt at finde alternative baner til vores lørdags-hyggeskydning.
Selinevej på Amager, Langstrup ved Fredensborg eller Langstrup Mose ved Nivå afkørslen på
Helsingørmotorvejen er nærliggende muligheder.
Hilsen
Hans
Flugtskydningsudvalget

Københavns Flugtskytte Klub – Selinevej 9, 2300 Kbh. S
ÅBNINGSTIDER 2014
Mandag/Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Juli

Lukket

9:00-20:00

14:00-20:00

14:00-20:00

9:00-17:30

9:00-15:30

August

Lukket

9:00-20:00

14:00-20:00

14:00-20:00

9:00-17:30

9:00-15:30

September

Lukket

9:00-19:00

14:00-19:00

14:00-19:00

9:00-17:30

9:00-15:30

Der er lukket alle helligdage og Sct. Hans aften lukkes klokken 17:30.
Se mere på www.claytarget.dk

Langstrup Flugtskydningsbane – Langstrup mose 1, Langstrup
ÅBNINGSTIDER 2014
Søndag/Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Juli

Lukket

9:00-13:00

Lukket

16:00-20:00

Lukket

9:00-14:00

August

Lukket

9:00-13:00

Lukket

16:00-20:00

Lukket

9:00-14:00

September

Lukket

9:00-13:00

Lukket

16:00-20:00

Lukket

9:00-14:00

Se mere på agjagt.dk/flugtskydning-2

Karlebo Sogns Jagtforenings Flugtskydningsbane – Vejenbrødvej
ÅBNINGSTIDER 2014
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Juli

Lukket

17:00-20:00

Lukket

Lukket

Lukket

Lukket

10:00-13:30

August

Lukket

17:00-20:00

Lukket

Lukket

Lukket

Lukket

10:00-13:30

September

Lukket

17:00-20:00

Lukket

Lukket

Lukket

Lukket

10:00-13:30

Se mere på http://karlebosognsjagtforening.dk/flugtskydning
Husk at følge med på foreningens hjemme:
www.jagt-lg.dk
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Bestyrelse

Udvalg

Formand

Morten Hejl

50 71 85 60

Riffel

Peter Andersen

45 80 68 85

Næstformand

Dennis Larsen

20 62 26 06

Hunde

Jan Nielsen

40 27 16 70

Kasserer

Hans Ulrik Milman

61 20 38 87

Flugtskydning

Hans Ulrik Milman

61 20 38 87

Medlem

Per (Lås) Jørgensen

28 71 27 71

Jagthorn

Peter Eilertsen

29 61 93 53

Sekretær

Peter Eilertsen

29 61 93 53

Suppleant

Lene Ellekjær

Suppleant

Jens Henrik Eilertsen

Redaktion

Peter Eilertsen

peterceilertsen@hotmail.com

Hjemmeside

Kim Askgaard

kim@jagt-lg.dk

INFORMATION FRA BESTYRELSEN
OPRYDNING I BILLARDLOKALET
Tirsdag d. 26. august ryddes der op i foreningens billardlokale. Medlemmer, som har ting stående i lokalet,
opfordres til at afhente dem inden oprydningen påbegyndes. Ellers er der risiko for disse bliver kasseret.

ISTANDSÆTTELSE AF BADEVÆRELSE
På bestyrelsens vegne skal der lyde en stor tak til de frivillige, som har lagt tid og kræfter i istandsættelsen af
badeværelset.

MERE BRUG AF BILLARDLOKALET
Fremover vil billardlokalet gøres mere tilgængeligt, således at foreningsmedlemmer kan benytte bordet
uden først at skulle fjerne dug, plader osv.

Husk at følge med på foreningens hjemme:
www.jagt-lg.dk
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