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  Side 2                          Asminderød-Grønholt Jagtforening. 

Apporterings træning. 
Start mandag den 11. april kl. 19.00 
på Langstrup flugtskydebane. 
Alle jagthunde racer er velkomne. 
Der er både begynder, let øvede  
og øvede hold. 
Du behøver ikke at være medlem af 
Asminderød-Grønholt Jagtforening. 
Du skal medbringe apport emne, 
dummy eller hjemmelavet samt 
godbidder til hunden. 
Pris 400 kr. for 8 gange. 
Tilmelding : 
Kurt Drasbek, 49170208 eller mail : 
Drasbek@post10.tele.dk  

Riffel indskydning og  
mærkeskydning. 
Søndag den 12. april 2015  
fra kl. 13.00 til kl. 18.00.  
Indskydning på 100 m. bane. 
Mærkeskydning til råvildtskive hvor 
du kan få guld, sølv eller bronze. 
Klubmesterskab på 100 m. banen, 
samt skydning på 200 m. bane. 
 
Tirsdag den 21. april 2015. 
fra kl. 16.00. til kl. 21.00. 
Indskydning på 100 m. bane. 
Skydning på 300 m. bane. 
 
Stedet er Hanebjerg Jagtskydebane, 
Hanebjergvej 6, Nr. Herlev, Hillerød. 
 
Der er ingen tilmelding, 
men husk patroner samt 
våbentilladelse, ellers bliver der 
ingen skydning for dig den dag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Langstrup Flugtskydebane. 
 
Åbningstider april: 
Tirsdage kl. 9.00 til kl. 13.00. 
Lørdage  kl. 9.00 til kl. 14.00. 
 
Åbningstider maj til oktober: 
Tirsdage  kl. 9.00 til kl. 13.00. 
Torsdage kl. 16.00 til kl. 20.00. 
Lørdage  kl. 9.00 til kl. 14.00. 
 
Langstrup flugtskydningsbane 
lukker for året 2015 
lørdag den 31. oktober. 
 
Du kan se mere på hjemmesiden 
www.agjagt.dk under aktiviteter 
og Langstrup flugtskydebane. 

 
Schweissinstruktion. 
 
Søndag 3. maj kl. 9.00 til ca. kl. 11.00. 
Mødested Kelleris Hegn i Kvistgård, 
ca. 400 m nord for Kvistgårdkrydset. 
 
Vi fortæller om hvordan du lægger 
din schweisstræning til rette og hvad 
du skal bruge til træningen. 
 
Du lægger selv et kort spor, som du 
går med din egen hund.  
Har du ikke en schweissrem låner 
du en af os. 
Prisen for at deltage er 50 kr. 
 
Tilmelding : 
Kurt Drasbek, telefon 49170208 
eller mail : Drasbek@post 10.tele.dk   
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                          NYT   -  Buejagt. 
 

Buejagt introduktion på skydebanen i Langstrup Mose. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

BueXperten Jørgen Graff-
Nielsen vil være til stede med et udvalg  

af forskellige buer og masser af udstyr til buejagt. 
 

Jørgen Graff-Nielsen er mangefoldig Sjællandsmester og altid sølv ved DM.  
VM-deltagelse i 1999. 11 år som formand i Københavns Bueskyttelaug. 

Uddannet som trin 3 -træner i Dansk Bueskytte Forbund (DBSF). 
Se : www.bueXperten.dk 

 
Jørgen vil forklare lidt om de forskellige buers fordele og ulemper og hvad 

man behøver for at komme i gang med buejagten. 
Der vil ligeledes være mulighed for at prøve bueskydningens ædle kunst.  

Buerne skal tilpasses hver enkelt jæger. 
Har du allerede buen og har du problemer med den, så tag den endelig med  

og Jørgen vil hjælpe dig med den. 
Der er mulighed for at købe udstyr på dagen. 

 
Arrangementet  er gratis og foregår søndag den 26. april 2015 kl. 12 til 15. 

 
Tilmelding ikke nødvendig – du dukker bare op! 
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Anderkendt udvidet Apportprøve. 
Søndag den 7. juni 2015 kl. 9.00  på 
Hornbækvej mellem Kvistgård og Tikøb. 
(der er opsat gule skilte med apportprøve). 
Dommere ;Sven Schou, Steen Lund og  
Søren Stenhøj Jørgensen. 
Prøven er for alle hunde hvor fører er 
medlem af Jægerforbundet.  
Hunden behøver ikke at have stambog. 
Udover at vise du kan bestå prøven, 
kæmper du om kredsmesterskabet i kreds 7 
og om en af de 3 pladser som kreds 7  
stiller med til forbundsmesterskabet. 
Prøveleder er Kurt Drasbek Sørensen, 
Strandhaven 6, 3060 Espergærde, 
Tlf. 49170208  eller mail 
Drasbek@post10.tele.dk 
Tilmelding skal foretages på hundeweb.dk,  
eller tilmeldings blanket, som du finder på 
www.danskjagthundeudvalg.dk  
Pris 300. kr. indbetales på konto 
2259-0270500579  hvis du ikke tilmelder 
på hunderweb.dk. 

Oplevelsesdag i Langstrup mose. 
 
Oplevelsesdagen er søndag den 14. juni.  
Vi åbner for publikum kl. 10.00 og regner med det slutter omkring kl. 15. 
Især børnene vil elske alle aktiviterne. 
Og så er det gratis, incl. smagsprøver på både grillet råvildt og fasaner som du 
selv kan grille hvis du har lyst, ellers står der hjælpere klar med et lækkert stykke  
grillet kød til dig. Drikkevarer, vin, øl og vand kan du  købe til rimelige priser. 
Se model fly både i luften og på jorden. 
Du kan måske prøve at styre et fly. 
Eller jagthundene der finder de fugle som børnene selv prøver at gemme. 
Der er jagtsti for børn hvor alle børn vinder en medalje.  
Der er bueskydning, haglskydning, skydning med luftgevær. 
Masser af andre oplevelser i smukke omgivelser.  
Tag familien med, mormor og oldemor vil også elske det. 



Gratis omgang på skydebanen. 
 

Søndag den 21. Juni 2015. 
Skydebanen har åbent fra kl. 9.00 til  
kl. 14.00. Asminderød-Grønholt  
Jagtforening giver dig en gratis  
omgang på jagtbanen. Der ud over kan 
du få lov til at afprøve din bøsse med  
de  patroner du plejer at bruge, prøve  
andre patroner for at se om de måske  
passer bedre i din bøsse, og om bøssen 
passer til dig.  
Mød op og benyt chansen til både at 
træne og til at få tilpasset din bøsse. 
Der plejer at være god plads på banen 
den dag, så det skal da udnyttes. 

Apporteringsprøve . 
Søndag den 2. august kl. 9.00. 
Det er vores egen lokalprøve som 
Asminderød-Grønholt Jagtforening 
har haft i 50-60 år, men indtil sidste år 
var det i Teglstrup Hegn. 
Nu er prøven flyttet til Hornbækvej, 
mellem Tikøb og Kvistgård. 
(der er gule skilte opsat ved vejen). 
Der kæmpes om 7 pokaler og vi har  
både alm. og udvidet prøve og du kan  
tilmelde dig begge prøver.  
Der er pokal til bedste hund, den bedste  
stående hund, den bedste ruhår, bedste 
stående unghund og bedste ikke stående 
unghund samt den bedste hund og den 
bedste unghund på udvidet prøve. 
Pris 200 kr. pr. hund og pr. prøve.  
Der er præmie til alle med max point. 
Du tilmelder dig til Kurt Drasbek på 
telefon 49170208 eller på mail  
Drasbek@post10.tele.dk 
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Slæb og apportering. 
 
Vi starter i løbet af juni måned. 
Det er kun for stående hunde der  
har planer om at gå på slæb og  
apporteringsprøven. 
Du tilmelder dig til Kurt Drasbek, 
telefon 49170208 eller på mail  
Drasbek@post10.tele.dk 
Tid og sted aftaler vi ved tilmelding. 
 
Det er et krav at din hund er en stabil  
Apportør med både fugle og hårvildt. 
Prisen for at deltage er 200 kr. 

Klubmesterskab i flugtskydning. 
 
Søndag den 6. september 2015. 
Stedet er Langstrup flugtskydebane. 
Vi starter kl. 9.00 og er færdige ca, kl. 14. 
Der er også åben præmie skydning, 
hvis du ikke er medlem af lokalforeningen 
Asminderød-Grønholt Jagtforening,  
hvor der også er fine præmier. 
Klubmesterskabet, hvor man naturligvis 
skal være medlem i Asminderød-Grønholt 
har skydning i mesterrække, A række, 
B række, dame række, samt junior og  
veteran række. 
En omgang koster med duer og patroner 
70 kr. (25 stk. patroner). 
Klubmesterskabet foregår på jagtbanen 
hvor der kommer 40 duer, så der er du 
nødt til at købe  50 patroner,  
så er prisen lidt over 100 kr. 
Her har du chancen for at træne til alle 
jagterne i efteråret. 
Der er ingen tilmelding, du møder bare. 
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  Asminderød-Grønholt Jagtforening. 

      2016 

APRIL 
Fr.1                                           
 
Sø.3       sol op 6,42 ned 19,57    .  
Ma4                                          14 
 
 
 
 
        
Sø10        riffelindskydning        .       
Ma11      start apportering      15   
 
 
 
 
 
Sø17       sol op 6,07 ned 20,24   .     
Ma18      apportering               16 
 
 
 
Fr22       store bededag 
 
Sø24       sol op 5,51 ned 20,38   .   
Ma25      apportering               17 
 
 
 
 
Lø30  

MAJ 
Sø.1         sol op 5,35 ned 20,51      . 
ma2        apportering                   18 
 
 
 
 
 
Sø8        schweissinstruktion          .  
Ma9      apportering                     19  
 
 
 
 
 
Sø15      pinsedag                            .     
Ma16     bukkejagt starter           20 
 
 
 
 
 
Sø22       sol op 7,53 ned 20,00       .        
Ma23      apportering                   21 
 
 
 
 
 
Sø29       sol op 4,35 ned 21,41       . 
Ma30      apportering slut            22  
Ti31  

JUNI  
On.1                                             
 
 
 
Sø.5       udvidet apportprøve      .    
Ma.6                                         23 
 
 
 
 
 
Sø12       oplevelsesdag i mosen . 
Ma13                                        24    
 
 
 
 
 
Sø19       sol op 4,23 ned 22,00   .      
ma20                                         25 
 
      
 
 
 
Sø26      sol op 4,25 ned 22,00    . 
Ma27                                        26 
 
 
To30  

  Asminderød-Grønholt Jagtforening. 

      2016 

JULI 
Fr.1                                           
   
Sø.3        sol op 4,30 ned 21.57   .  
Ma.4                                         27 
      
 
 
 
 
Sø10       sol op 4,38 ned 21,52   . 
Ma11                                        28  
 
 
 
 
 
Sø17       sol op 4,48 ned 21,43   .     
Ma18                                        29 
 
 
 
 
 
Sø24       sol op 5,00 ned 21,32   .   
Ma25                                        30 
 
 
 
 
 
Sø31       sol op 5,12 ned 21,19   . 

AUGUST 
Ma.1                                             31 
 
 
 
 
 
Sø.7        apporteringsprøver          .  
Ma8                                              32 
 
 
 
 
 
Sø14       sol op 5,39 ned 20,48       .    
Ma15                                            33 
       
 
 
 
 
Sø21        sol op 5,53 ned 20,31      . 
Ma22                                            34               
 
   
 
  
 
Sø28         sol op 6,07 ned 20,14     . 
Ma29                                            35           
 
On31  

SEPTEMBER  
To.1                                                                
 
 
Sø.4        klubmesterskab            . 
Ma.5                                        36 
 
 
 
 
 
Sø.11      sol op 6,34 ned 19,37   . 
Ma12                                        37 
 
 
 
 
 
Sø.18      sol op 6,48 ned 19,19   .    
Ma19                                        38   
 
 
 
 
 
Sø.25      sol op 7,01 ned 19,00   . 
Ma26                                        39 
 
 
 
Fr30 
 
 
      
Sø30      sommertid  start          . 



Fuldbrugsprøvetræning.  
Vi starter i løbet af juli måned. 
Det er kun for stående hunde der har  
planer om at gå på den 2 dages  
fuldbrugsprøve med bl.a. ræveslæb  
og markarbejde med fældning af fugl. 
Du tilmelder dig til Kurt Drasbek, 
telefon 49170208 eller på mail  
Drasbek@post10.tele.dk 
Tid og sted aftaler vi ved tilmelding. 
Prisen for at deltage er 200 kr. 
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Mobil flugtskydning. 
Asminderød-Grønholt Jagtforening har 
en mobil kastemaskine der kan lejes på 
tidspunkter uden for skydebanens  
normale  åbningstider. Prisen er 300 kr. 
pr. time, derudover betaler man for duer 
og patroner. Med i prisen  følger en 
instruktør, så man får virkelig et udbytte. 
Hvis du deler med en kammerat eller to 
er prisen jo absolut fornuftig. 
Du kan ringe til Poul Jespersen,  
telefon 24485471 - Husalko@post7.tele.dk  
for at aftale den tid der passer både dig, 
og dine kammerater samt Poul. 

Hanebjerg riffelskydebane. 
Skal du indskyde eller træne med riffel, 
er åbningstiderne på banen : 
Onsdage fra 1.april, fra kl. 17 til kl. 21. 
Se mere på hjemmeden : 
www.elgbanen.dk  
 
Husk at medbringe våbentilladelse og 
jagttegn eller kvittering for betalt  
jagttegn. Det er også smart at have 
patroner med. 
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Fasaner og agerhøns. 
 
Asminderød-Grønholt Jagtforening har i mange år givet tilskud til udsætning  
af  fasaner eller agerhøns.  
Foreningen betaler for max. 5 fugle og du skal selv mindst købe og betale 5 fugle. 
Det betyder at du kan købe lige så mange du vil, men foreningen betaler kun 5 stk. 
Så har du planer om at udsætte fugle på dit terræn, er det nemt at bestille gennem 
Asminderød-Grønholt Jagtforening. 
Levering er normalt i starten af august og loven siger at de skal være udsat  
mindst en måned før jagttiden. 
Agerhønsejagten starter den 16. september. 
Fuglene er mellem 6 og 8 uger når du får dem. Så du skal have volierer klar, 
med drikkekar og foderpladser.  
Prisen varierer fra år til år, men er normalt mellem 50 og 60 kr. pr. stk. 
Du tilmelder dig på blanketten på hjemmesiden, eller sender en mail til 
Drasbek@post10.tele.dk  med navn, adresse, telefon og mail adresse. 
Du skriver selvfølgelig også hvor mange agerhøns eller fasaner, du vil have. 

Årets Jagter 2015-16. 

Følgende er foreløbig planlagt, men der kommer flere. 

Rævejagt 13. oktober, gudstjeneste endnu ikke bekræftet af præsten. 

Drivjagt på kommunens arealer, 17. okt. og 14. november. 

Drivjagt på Kongslevgård, 29. november. 

Duejagter, efter aftale. 

Gravjagter, efter aftale. 

Vildsvinejagter i Sverige, efter aftale. 

Havjagt, efter aftale. 

Drivjagt i Polen, uge 47. 

Fasan på Søholt gods på Lolland, pris og dato ikke bekræftet. 

Drivjagt på ”Olden”, 9. januar 2016. 

Der kan ændres på datoer, men efterårsprogrammet vil være mere udførligt. 
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Jagt på råbuk i Endrup. 

Asminderød-Grønholt-Jagtforening tilbyder riffeljagt med afskydning af  

et stykke råvildt på Fredensborg Kommunes areal ved Endrup.  

Jagten vil fortrinsret blive givet til en nyjæger, der under kyndig vejledning  

får chancen for at skyde det første stykke råvildt. 

 

Dato: Efter aftale. 

Sted:  Fredensborg Kommune.  

Pris:  Gratis jagt, men eventuelle dyr afregnes med kr. 500,- 

Tid:  Efter aftale. 

  Tilmelding: Gert Rønne, 51260040. 

  Eller på mail : gert@roenne.name  
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 Foreningsjagter. 
 
    Regulering. 

 
 

Rågereguleringen er en spændende jagtform, der ikke kræver de store  
fysiske anstrengelser, men giver nogle gode oplevelser  

og samtidig mad på bordet.  
Vi arbejder på at få adgang til en eller flere rågekollonier og når det  

falder på plads skal vi bruge et antal jægere til reguleringer. 
Regulering foregår i maj -  juni måned.  

Vi opfordrer interesserede jægere til at melde sig. 
 

Dato, tid og sted efter aftale. 
 

Tilmelding:  Gert Rønne, 49144890 - 51260040 

                     eller mail  Gert@Roenne.name  



Jagtudvalget. 
Gert Rønne,                      51260040      gert@roenne.name 

Ingemann Klausen,                20900551,     iklausen@live.com  
John Norrie,                         40882036,     john@norrie.dk 

Gravjagter. 
Distrikt 1:  Niels Hansen,       28409810,      piveline@yahoo.dk  

         Distrikt 2:  Kirsten Skovsby,   48488675,     sulen@familie.tele.dk 
Distrikt 3:  Victor Seindal,     40600486,     amvimad@gmail.com 
 

Asminderød-Grønholt Jagtforenings rolle/ansvar: 

At være formidler mellem jagtudbyder og medlemmerne. 
Asminderød-Grønholt Jagtforening har intet ansvar for jagternes  
tilrettelægning, afvikling og resultater.  
Det er udelukkende et ansvar der påhviler jagtudbyderen 
Eventuelle tvister i forbindelse med formidlingsjagt  
er alene et forhold mellem jagtudbyder og medlemmerne. 
Jagtformidlingen skal være økonomisk neutral for  
Asminderød-Grønholt Jagtforening.  
Hold øje med hjemmesiden www.agjagt.dk, da vi stadig arbejder  
med nye jagtmuligheder. 
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  Vi tilhører Danmarks Jægerforbund kreds 7,  forening nr. 7731. 

                     Hjemmeside : www.agjagt.dk 

       Bestyrelse : 

Formand : 
Kirsten Skovsby 
Langstrupvej 1, 
3480 Fredensborg.. 
Tlf. 48488675 - 29258675. 
sulen@familie.tele.dk 
 
Sekretær. 
John E. Norrie 
Gl. Strandvej 138, 
3050 Humlebæk. 
Tlf. 49192252 - 40882036. 
John@Norrie.dk 
 
Nicolai Hassenkamm 
Moseager 19 
3230 Græsted. 
Tlf. 26223075. 
 npsh@jubii.dk 

Næstformand : 
Ingemann Klausen 
Bogårdsvej 227 
3050 Humlebæk. 
Tlf. 49161791 - 20900551. 
iklausen@live.com 
 
Gert Rønne 
Egernvænget 306 
2980 Kokkedal. 
Tlf. 49144890 - 51260040. 
Gert@Roenne.name 
 
 

Kasserer : 
Poul Jespersen 
Lønholtvej 8 
3480 Fredensborg. 
Tlf. 48484051 - 24485471. 
Husalko@post7.tele.dk 
 
Ole Høyer 
Sandbjergvej 3, 
2970 Hørsholm. 
Tlf. 49143427 
olewhoyer@gmail.com 

           Udvalg : 

Jagt : 
Gert Rønne, tlf. 49144890. 
Ingemann Klausen, 49161791. 
John Norrie, tlf. 49192252. 
 
Kommunikation : 
Ingemann Klausen, 49161791 
Kurt Drasbek, tlf. 49170208. 
 

Hjemmeside: 
Ingemann Klausen, 49161791 
 

Jagthorn : 
Poul Jespersen, tlf. 48484051. 

Hunde : 
Kurt Drasbek, 49170208. 
Søren Hecht, 20484839. 
 

 
Gravhunde : 
Kirsten Skovsby, 
tlf. 48488675 - 29258675 
Sulen@familie.tele.dk 
 
 
 

Riffel: 
Gert Rønne, tlf. 49144890. 
Ingemann Klausen, 49161791. 
Ole Høyer, 49143427. 

Flugtskydning : 
Baneskydning. 
Poul Jespersen, 48484051. 
Peter Hammershøj, 40110038 
 
Personlig instruktion 
Mobil kastemaskine, 
Poul Jespersen, tlf. 48484051. 
 
 
Gravjagt : 
Niels Hansen, tlf. 28409810. 
Kirsten Skovsby, tlf. 29258675. 
Victor Seindal, tlf. 40600486. 

Suppleant. 
Peter Hammershøj 
Lykkemosevej 20 
3480 Fredensborg. 
Tlf. 40110038. 
peter@hammershoj.biz 
 



  
    Danmarks Jægerforbunds håndbog er et godt værktøj for alle jægere. 
    Du kan finde den opdaterede håndbog på jægerforbundets 
    hjemmeside på adressen www.jaegerforbundet.dk 
       

   Asminderød-Grønholt Jagtforening,                 bankkonto 3544-3544051415 

Returadresse :                  Returneres ved vedvarende flytning.                    B PPDanmark 

 
Asminderød-Grønholt 
Jagtforening 
Lønholtvej 8 
3480 Fredensborg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deadline for næste program er 1. august.                            Programmet er trykt i 1000  eksemplarer. 

    Bestyrelsen for Langstrup Flugtskydebane. 
 
    Asminderød-Grønholt Jagtforening :                                                       Banechef : 
 
 
 
 
 
 
 
    Tikøb Jagtforening : 
 

Poul Jespersen 
Lønholtvej 8 
3480 Fredensborg 
Tlf. 48484051. 
Mobil 24485471. 
husalko@post7.tele.dk   

Erik V. Jensen 
Vilhelmsro 221, 
3480 Fredensborg. 
Tlf. 29789134. 
erik@ebjensen.dk 

Steen Petersen,  
Båstrupvej 553,  
3480 Fredensborg. 
Tlf. 72682875 
jillogsteen@webspeed.dk  

Morten Bæhr Nielsen  
Stokholmsvej 24A  
3060 Espergærde. 
Tlf. 49111966. dkm-
ni@coloplast.com 

Kenn Schmidt Sørensen 
Hornbækvej 344 
3080 Tikøb.. 
Tlf. 40542005. 
kenn.smit@mail.tele.dk 

Thorleif Nielsen 
Sthensvej 9 
3000 Helsingør. 
Mobil 23300386 
ryj@sofanet.dk 

Se vores hjemmeside WWW.AGJAGT.DK 

Svend Stave 
Båstrupvej 535, 
3480 Fredensborg. 
Tlf. 51822244 
svend@stave.dk  


