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BESTYRELSE

Formand Per (Lås) Jørgensen 28 71 27 71
Næstformand Poul L. Poulsen 51 56 99 02
Kasserer Claus Christensen 24 86 32 36
Medlem Peter Eilertsen 29 61 93 53
Medlem Martin Nowak Nielsen 22 83 39 59
Suppleant Thorsten Wilstrup 22 88 18 79 
Suppleant Ida Hotvedt 22 86 01 59
Suppleant Anders Johansen 
Suppleant Preben Merrild 40 98 64 47

UDVALG

Riffel Peter Andersen 23 73 02 43
Flugtskydning Martin Nowak Nielsen 22 83 39 59

Jagtnyt redaktion Ida Magdalene Hotvedt ida@springdamvej.dk
Hjemmeside Kim Askgård  kim@askgaard.dk
Foto Thorsten Wilstrup thorstenfoto@gmail.com

Forsidebilledet: Peter var med Kenneth på Falster, for at indløse den præmie han vandt i amerikansk 
lotteri. Efter 15 min i skydetårnet, skød han dette fine rålam.

Lige op over:
Gourmetmiddag onsdag 30.3. på Troldehøj
Lækker 3 retters middag tilberedt af Ida, Poul 
og Thorsten fra bestyrelsen. Røget dyrekølle til 
forret, krondyr til hovedret + en lækker dessert

Pris incl. rødvin eller øl er kun 125 kr. der beta-
les på aftenen.

Tilmelding senest tirsdag kl. 12.00 på mail til 
Poul (næstformand) eller via facebook gruppe.

Tur 2. april til jagtmesse i Odense
Overvejer du at tage til Danmarks største jagt-
messe i Odense, men ikke fået arrangeret turen 
endnu, så kontakt Formanden/Låsen på tel. 
28 71 27 71.

Der arrangeres fælles transport. Prisen er 100 
kr. for indgangsbillet + 200 kr. for transport - 
incl. morgenmad (drikkevarer kan købes i bus-
sen)
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Program 
Lyngby-Taarbæk Jagtforening

2. kvartal 2022

06.04 Klubaften

13.04 Påskeferie

21.04 
(17.30!)

Riffelskydning på Hanebjerg skydecenter, hvor Peter Eilertsen vil være tilstede. Vi 
mødes og træner i god tid inden bukkejagten. Godt tidspunkt at tjekke om din rif-
fel skyder som den skal.
Mød op i god tid så du kan nå at blive indskrevet (husk jagttegn og våbentilladelse), 
så forsøger vi at skyde nogenlunde samtidigt. Der kan skyde 10-12 ad gangen.
OBS. Bemærk det er torsdag aften, mødetid er 17.30, og bagefter er der pølser på 
grillen.

27.04 Afstandsbedømmelse på Troldehøj. Vi skærper sanserne og laver en konkurrence i 
afstandsmåling. Præmier til de 3 bedste.

04.05 Michael fra Holte Vin kommer på besøg og præsenterer nogle gode rom og whisky, 
samt rødvine. Brugerbetaling på 75 kr.

11.05

Spise arrangement. Carsten (en af vores nyere medlemmer) laver mad på sin kæm-
pe paella pande. Vildkød indgår i retten og der fyres op med brænde. Gå ikke glip 
af denne specielle oplevelse.  Arrangementet er udendørs og der er en beskeden 
brugerbetaling på 50 kr.

18.05 Vi tænder grillen og håber at høre jeres historier fra de første dage i bukkejagten

25.05

Udskæring af råbuk. Svend Kok kommer og viser hvordan man udskærer en buk. 
(han skinder den først) Og fortæller hvordan man får det bedste ud af de enkelte 
stykker. 
Vi tænder også op i grillen – så må vi se om det er pølser eller rådyr der kommer på 
grillen.

01.06
Kursus i betjening af hjertestarter og genoplivning.  Vi håber denne dag at kunne 
tilbyde et kursus i genoplivning og anden førstehjælp.
Detaljer kommer når kurset er på plads.

08.06 Sommerafslutning hvor foreningen er vært ved grillen og giver en øl dertil. 
Tilmelding ikke nødvendig.

Sommerferie

Hvor ikke andet er anført, starter alle arrangementer kl. 19.00

Ved arrangementer hvor tilmelding er påkrævet, er tilmeldingen bindende så længe arrangementet 
gennemføres – uanset omstændighederne.
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Siden sidst

v/ Per Jørgensen

Alt låsearbejde udføres
Stort som småt

28 71 27 71
Lille firma / stor service

8. december havde vi besøg af kreds 7 
repræsentant i hovedbestyrelsen Marie 
Louise Ashton.  Hun fortalte om DJ ar-
bejde med vaåbenlovgivningen, hvor hun 
repræsenterer DJ i udvalgsarbejde med 
embedsfolk og politikere.
Der bliver brugt mange timer på det og 
det har større betydning end mange er op-
mærksomme på.  Der arbejdes bevidst på 
at få fjernet uhensigtsmæssigheder i lov-
givningen, ex. at tomme riffelhylstre ikke 
måtte opbevares i våbenskabet. Vigtigt 
budskab til alle – undgå at komme i pro-
blemer med f.eks. import af ulovlige knive 
da du mister jagttegnet i mindst 3 år.

1. december var der tid til den årlige 
julefrokost. Masser af lækker mad og hyg-
geligt samvær

17. november. Det årlige bankospil trak 
fulde huse, og der var både sokker, ænder 
og fasaner samt mange andre super flotte 
præmier fra vores sponsorer og lokale 
handlende. I det amerikanske lotteri 
kunne man vinde de større præmier, bla. 
jagtture sponseret af medlemmerne.
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HOLTE VINLAGER
- for de gode oplevelser

Virum
Virum Torv 9
45 85 08 66

Tømrermester Flemming L. Smidt
Agervang 42 · 2800 Kgs. Lyngby
Telefon 23 24 71 56

9. marts: Vores medlem Peter Krudt 
Jensen fortalte meget levende om alders-
bestemmelse på råbukke – lærerigt for 
deltagerne. Han fortalte også en masse 
om forskellige typer ammunition og hvad 
han bruger når han går på jagt.  Der var 
stor interesse fra deltagerne og alle kunne 
tage viden med hjem – såvel nybegyndere 
som nørder. 

22. januar holdt vi jægerrådsmøde og 
generalforsamling. Vi startede med de 
traditionsrige Susannes gule ærter. Per 
Låsesmed blev udnævnt til æresmedlem. 
Derudover havde vi en hel bunke, der fik 
deres jubilæumsnål/beviser.

Herunder ses jubilarerne:
Peter Andersen 50 år
Jan Gasse Jørgensen 30 år
Kim Askgaard 25 år’
Jens Dollerup 25 år

 

23. februar endnu et spisearrangement, 
der som altid tiltrækker mange deltagere 
– denne gang med super lækker thaimad 
lavet på vildt.

Ud over de nævnte arrangementer har vi været på besøg hos Jagt-Jakt og fået en ori-
entering om den seneste udvikling indenfor natsigter og termiske spottere, vi har væ-
ret på brunsttur i Dyrehaven med Peter Andersen, Gasse lavede sildeaften, Anders’ 
vildsvin med pasta, tur i skydebiografen og mange gode klubaftener med bla. jagt-
beretninger, mad og hygge. 
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FLUGTSKYDNING

Mandag/
Tirsdag

Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

April Lukket 9.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 9.00-17.30 9.00-15.30
Maj Lukket 9.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 9.00-17.30 9.00-15.30
Juni Lukket 9.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 9.00-17.30 9.00-15.30
Juli Lukket 9.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 9.00-17.30 9.00-15.30

Der er lukket alle helligdage (Sct. Hans aften 
lukkes klokken 17:30).

Køkkenet lukker 30 min. før lukketid.

Serien skal være påbegyndt senest 15 min. før 
lukketid.

Sidste skud på lukketidspunktet og duer, der 
ikke er skudt på lukketidspunktet refunderes 
ikke.

Ud over anlæggets normale åbningstider, hvor 
der er adgang for alle, anvendes anlægget til 
jagtprøver, elitetræning, talenttræning og un-
dervisning.

Adressen er:  
Københavns Flugtskytte Klub 
Selinevej 9, 2300 København S 
Tlf: 32 51 61 66 
E-mail: kontakt@claytarget.dk

Læs mere på claytarget.dk

Husk at følge med på hjemmesiden 
www.jagt-lt.dk

Følg os også på Facebook:  
Lyngby-Taarbæk Jagtforening
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RIFFELSKYDNING

HHK Riffel, træning og indskydning – Forår 2022  
Mandage forbeholdes nye og uprøvede skytter, som ønsker instruktion.
Torsdage forbeholdes øvede skytter, som har kendskab til riffelskydning. 

Ugedag Dato Sted Information Skydetid
mandag 4. april Hanebjerg 17:00 – 20:00
torsdag 7. april Hanebjerg 17:00 – 20:00
mandag 11. april Hanebjerg 17:00 – 20:00
torsdag 14. april Hanebjerg 17:00 – 20:00
mandag 18. april Hanebjerg 17:00 – 20:00
torsdag 21. april Hanebjerg 17:00 – 20:00
mandag 25. april Hanebjerg 17:00 – 20:00
torsdag 28. april Hanebjerg 17:00 – 20:00
lørdag 30. maj Hanebjerg RIFFELPRØVE* 9:00 – 13:00
mandag 1. maj Hanebjerg 17:00 – 20:00
mandag 8. maj Hanebjerg 17:00 – 20:00
mandag 15. maj Hanebjerg 17:00 – 20:00
mandag 22. maj Hanebjerg 17:00 – 20:00

Ovenstående er skydebanens almindelige 
åbningstider, hvor der er åbent for alle. 

Riffelinstruktørerne i Lyngby-Taarbæk 
Jagt forening glæder sig til at se og hjælpe 
foreningens medlemmer på skydebanen.  
Peter Ejlertsen kan evt. fortælle dig hvornår 
en af instruktørerne er til stede. Han har tlf. 
29 61 93 53.

*Tilmelding til riffelprøve er nødvendig og skal 
ske via Miljøstyrelsens hjemmeside, mst.dk.

Adressen er:  
Hanebjerg Skyttecenter 
Hanebjergvej 6, 3400 Hillerød

Programmet kan også ses på www.hhkriffel.dk. 

MALERFIRMAET M.L.
v/ Michael Lerche

Frederiksdalsvej 136
2830 Virum 

Tlf. 45 83 17 71
Mobil: 20 99 17 71 
info@malerfirmaetml.dk
www.malerfirmaetml.dk

HA
NEBJERG

SKYTTECENTER
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SLAGTEPLADS

Vi håber rigtig mange af vore medlemmer får 
glæde af den overdækkede slagteplads, som nu 
er tæt på at være helt færdig. Vi har fået ind-
købt el-spil, så det bliver nemt at hænge en buk 
eller vildsvin op. Spillet bliver monteret inden-
for 2 uger, så det er klart til bukkejagten. Der er 
lys på pladsen, og hen ad vejen er det planen, at 
der skal opsættes et køle/modningsskab med 
kodelås.

Brug af slagteplads: Der er endnu ikke ad-
gang til vand, så det nemmeste er at lægge en 
presenning under dyret, inden du renser det og 
tager skindet af. Medbring reb, galge eller vildt-
krog (samt selvfølgelig kniv), så du få dyret hejst 
op. Når du er færdig kan du nemt pakke pre-

senning m.m. i en affaldssæk og bortskaffe den 
i dagrenovationen (restaffald) hjemme hos dig 
selv. Det er meget vigtigt, at der ikke efterlades 
spor efter slagtning, der kan lugte og tiltrække 
fluer eller forskrække forbipasserende.

Er du uerfaren er du velkommen til at kontakte 
formanden eller næstformanden, så kommer vi 
forbi hvis vi har tid. 

Har du skudt bukken om aftenen kan du hænge 
den op og ordne den næste dag. Husk vildtnet 
omkring. Stedet vil også blive brugt flittigt til 
undervisning/demonstration for skoleklasser 
og børnehaver. Husk nu at bruge den! 


