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Støt skydebanerne i Langstrup Mose 
Skydebanerne i kommunen er under pres, både fra politikere, naboer og nogle 
naturelskere.  
Der er sat en proces i gang for ar få flyttet skydebanerne ud af Langstrup mo-
se til en ny (ukendt) lokation. Det er politikernes ide at de eksisterende skyde-
baner samles i ét skydecenter. Det er derfor vigtigt, at alle ejere og brugere af 
de eksisterende skydebaner er opmærksomme på udviklingen og bevidste om 
de kommunalpolitikere, som arbejder positivt for, at der forsat skal være en 
flugtskydningsbane i Fredensborg Kommune.  
Det er en spændende proces, der er sat i gang, men inden den er afsluttet, har 
der været mindst et kommunalvalg, så de politiske vinde kan vende når som 
helst. Jagtforeningerne bag skydebanerne er ikke politiske organisationer, og 
vil som følge deraf ikke agitere for en bestemt politisk orientering. Det er dog 
klart at nogle politikere arbejder mere positivt med skydebanernes sag end 
andre. 
Jagtforeningerne repræsenterer mellem ���� og ���� vælgere, set ud fra et 
fritidsaktivitets synspunkt, er det faktisk langt flere foreningsmedlemmer end 

andre og mere accepterede idrætsdiscipliner. Vi skal huske at pleje vores inte-
resser og vise politikerne, at vi også skal respekteres i fritidslivet. 
 
Hvis de eksisterende skydebaner skal samles og flyttes, så skal et nyt samlet 
skydecenter give nye muligheder for sportsudøvelse i kommunen! 
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Apporterings træning 
 
Start mandag den �. april kl. ��:�� 
Sted: Langstrup flugtskydebane. 
Alle jagthunde racer er velkomne. 
Der er hold for begyndere, let øvede og 
øvede. 
Du behøver ikke at være medlem af As-
minderød Grønholt Jagtforening. 
Du skal medbringe apport emne f.eks. 
Dummy samt godbidder til hunden. 

Pris: ��� kr. for � gange. 
Tilmelding: Kurt Drasbek 
Tlf. ��������  
Email: drasbek@post��.tele.dk  

Hvalpemotivation 
 
Start mandag den �. april kl. ��:�� 
Sted: Langstrup skydebane  
Det er for alle jagthunderacer. 
Hvalpene leger sig til lidt lydighed 
lærer at gå pænt i line, sit, dæk og ind-
kald. 
Der er masser af socialt samvær med de 
andre hvalpe. 
 
Pris: ��� kr. for � gange. 
Tilmelding: Kurt Drasbek 
Tlf. ��������  
Email: drasbek@post��.tele.dk 

Hundetræning 
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Schweissinstruktion 
 
Søndag �. maj kl. �:�� til ca. kl. ��:�� 
Sted: Kelleris Hegn i Kvistgård,  
ca. ��� 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. 
Pris: �� kr. 
Tilmelding: Kurt Drasbek 
Tlf. �������� 
Email: drasbek@post��.tele.dk   

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. 
 
Tilmelding: Kurt Drasbek 
Tlf. �������� 
Email: drasbek@post��.tele.dk 
Tid og sted aftales ved tilmelding. 

Pris: ��� kr. 
 
Det er et krav at din hund er en stabil  
Apportør med både fugle og hårvildt. 
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Fuldbrugsprøvetræning 
Vi starter i løbet af juli måned. 
Det er kun for stående hunde der har  
planer om at gå på den � dages  
fuldbrugsprøve med bl.a. ræveslæb  
og markarbejde med fældning af fugl. 
Tilmelding: Kurt Drasbek 
Tlf. ��������  
Email: drasbek@post��.tele.dk 
Tid og sted aftaler vi ved tilmelding. 
Pris:  ��� kr. 

Til nytår kom vores nye hjemmeside i ’luften’.  
Vi fik vi en mailliste ”Nyhedsbrev” og direkte 
mailadresser til foreningens formand, kasserer, 
bestyrelse og udvalg. formand@agjagt.dk osv. 

De fleste medlemmer (ca. ���) har allerede 
modtaget et Nyhedsbrev fra foreningen. 

 
Hvis du ikke har fået et nyhedsbrev skal du registrere dig som bruger på hjem-
mesiden, du bliver automatisk tilmeldt Nyhedsbrevet. 
Registrer dig på www.agjagt.dk/medlems-sider/register, du kan også finde 
menupunktet under medlemssider. 
 
Der vil med tiden være indhold på hjemmesiden som der kun er adgang til når 
man er logget på. 
 
Aktivitets-kalenderen på hjemmesiden bliver kontinuerligt opdateret så husk 
at checke den - I nogle tilfælde tilmelder man til en aktivitet direkte fra hjem-
mesiden, det kræver bruger-registrering først. 

Ny hjemmeside med nye funktioner 

Tilmed dig på  
hjemmesiden! 
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Instruktion i flugtskydning 
 
Der er mulighed for personlig instrukti-
on for medlemmer på Langstrup Flugt-
skydningsbane. Det kan være en fordel 
at lave en aftale, men det er ikke en be-
tingelse.  
Mød op på banen og spørg efter en in-
struktør, der kan naturligvis være vente-
tid.  
Der er som regel flere instruktører på 
banen, instruktion er en god måde at 
opdage småfejl og kan være med til at 
forbedre dine skydefærdigheder ganske 
meget. 

Langstrup Flugtskydebane 
 
Åbningstider april: 
Tirsdage kl. �:�� til kl. ��:��. 
Lørdage  kl. �:�� til kl. ��:��. 
 
Åbningstider maj til oktober: 
Tirsdage  kl. �:�� til kl. ��:��. 
Torsdage kl. ��:�� til kl. ��:��. 
Lørdage  kl. �:�� til kl. ��:��. 
 
Sidste åbningsdag ���� 
tirsdag den ��. oktober. 
 
Mere info på hjemmesiden. 

Flugtskydning til lerduer 

Oplevelsesdag i Langstrup Mose 
 
For �. gang vil Oplevelsesdagen blive a�oldt i Langstrup Mose med masser af 
aktiviteter for børn og voksne i hele mosen.  
Der vil blive budt på gratis smagsprøver af grillet råvildt og fasaner. Der kan 
købes grillede pølser, øl, vand og kaffe til rimelige priser.  
Aktiviteterne er lerdueskydning, skydning med bue og luftgevær for børn, 
jagtsti med laserskydning for børn, hundeopvisning med schæferhunde, ap-
porteringer med jagthunde, modelfly på jorden og i luften, knivmager, smyk-
kemager, jagtbue opvisning, forlægning af råvildt, demonstration af mink og 
rævefælder i naturen. Selvfølgelig er der medaljer til alle børn! 
 
Alle er velkomne til masser af oplevelser i smukke naturomgivelser. 
 
Dato: Søndag ��. juni ���� kl. ��-��:�� 
Sted: Langstrup Mose, parkering med indkørsel fra Vejenbrødvej vest for 
motorvejen, hvor der vil være opsat skilte. 
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Gratis omgang på skydebanen 
 
Lørdag den �. Juni ����. 
Skydebanen har åbent fra kl. �:�� til  
kl. ��:��. 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 chancen til både at 
træne og til at få instruktion. 



  Asminderød Grønholt Jagtforening 

      ���� 

APRIL 
Lø.�                                           
Sø.�       sol op �:�� ned ��:��    .  
Ma.�                                             �� 
 
 
 
 
        
Sø.�         sol  op �:�� ned ��:��   .       
Ma.��      Start hundetræning  ��   
Ti.�� Riffelklubmesterskab   
 
To.��       Skærtorsdag 
Fr.��        Langfredag 
 
Sø.��       Påske søndag                .     
Ma.��      Hundetræning          �� 
 
 
 
Fr.��        
 
Sø.��      sol  op �:�� ned ��:��   .   
Ma.��     Hundetræning           �� 
 
 
 
 
  
Sø.��      sol op �:�� ned ��:��   .   

MAJ 
Ma.�        Hundetræning              �� 
 
 
 
 
 
Sø.�        Schweissinstruktion          .  
Ma.�       Hundetræning               ��  
 
 
 
Fr.��       Store bededag 
 
Sø.��      Pinsedag                              .      
Ma.��     Hundetræning                �� 
Ti.��        Bukkejagt starter 
 
 
 
 
Sø.��       sol op �:�� ned ��:��      .        
Ma.��      Hundetræning               �� 
 
 
To.��       Kristi Himmelfart 
 
 
Sø.��       sol  op �:�� ned ��:��      . 
Ma.��      Hundetræning slut       ��  
 
On.�� 

JUNI  
To.�                                             
 
Lø.�       Gratis  Flugtskydning 
Sø.�       sol op �:�� ned ��:��     .    
Ma.�                                              ��  
 
 
 
 
 
Sø.��     Oplevelsesdag i mosen  .  
Ma��                                            ��    
 
 
 
 
 
Sø.��      sol op �:�� ned ��:��   .      
Ma.��                                           ��  
 
      
 
 
 
Sø.��      sol op �:�� ned ��:��   .  
Ma.��                                           �� 
 
 
 
Fr.�� 

  Asminderød Grønholt Jagtforening 

      ���� 

JULI 
Lø.�                                           
Sø.�        sol op �:�� ned ��:��  .  
Ma.�                                             �� 
      
 
 
 
 
Sø.�        sol op �:�� ned ��:��   . 
Ma.��                                           ��  
 
 
 
 
 
Sø.��      sol op �:�� ned ��:��   .     
Ma.��                                           �� 
 
 
 
 
 
Sø.��      sol  op �:�� ned ��:��   .   
Ma.��                                           ��  
 
 
 
 
Lø.��       Lokal Apportprøve 
Sø.��       sol op �:�� ned ��:��  .  
 

AUGUST 
Ti.�                                                    ��  
 
 
 
 
Sø.�        sol op �:�� ned ��:��       .  
Ma.�                                                 �� 
 
 
 
 
 
Sø.��       sol op �:�� ned ��:��       .     
Ma.��                                               ��  
       
 
 
 
 
Sø.��        sol op �:�� ned ��:��      .  
Ma.��                                               ��               
 
   
 
  
 
Sø.��         sol  op �:�� ned ��:��    .  
Ma.��                                               ��           
 
 
To.��  

SEPTEMBER  
Fr.�                                                                 
Lø.�       Klubmesterskab Flugtsk. 
Sø.�        sol op �:�� ned ��:��    . 
Ma.�                                             �� 
 
 
 
 
 
Sø.��      sol op �:�� ned ��:��   .  
Ma��                                            ��  
 
 
 
 
 

Sø.��      Agerhønsejagt           .    
Ma.��                                           ��   
 
 
 
 

Lø.��     Agerhønsejagt  
Sø.��     sol op �:�� ned ��:��   .  
Ma.��                                           ��  
 
 
 
 
Lø.�� 
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Hanebjerg riffelskydebane 
 
Skal du indskyde eller træne med riffel, 
er åbningstiderne på banen : 
Onsdage fra �.april, fra kl. �� til ��. 
Se mere på hjemmeden : 
www.elgbanen.dk  
Husk at medbringe våbentilladelse og 
jagttegn eller midlertidigt jagttegn. 
Det er også smart at have patroner 
med. 

Tirsdag  ��. april ����  
fra kl. ��:�� til kl. ��:��.  
Indskydning på ��� m. bane. 
Mærkeskydning til råvildtskive hvor du 
kan få guld, sølv eller bronze. 
Klubmesterskab på ��� m. banen 
Sted: Hanebjerg Jagtskydebane 
Hanebjergvej �, Nr. Herlev  
����  Hillerød. 
Pris: Indskydning �� kr. 
Inkl. mærke ��� kr. 
Der er ingen tilmelding. 
 
Husk patroner samt 
våbentilladelse, ellers bliver der 

ingen skydning for dig den dag. 

Riffel indskydning og mærkeskydning 
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Lokal Apporteringsprøve 
 

Lørdag den ��. juli ����  kl. �.��. 
Der er både alm. og udvidet prøve. 
Sted : Hornbækvej mellem Kvistgård 
og Tikøb. (Der er opsat gule skilte) 
Det er vores egen lokalprøve som 
Asminderød Grønholt Jagtforening har 
haft i ��-�� år 
Der kæmpes om � pokaler og vi har  
både alm. og udvidet prøve og du kan  
tilmelde dig begge prøver.  
Præmie til alle med max point og pokal 
til: Bedste hund, bedste stående hund, 
bedste ruhår,  bedste  stående 
unghund og bedste ikke stående 
unghund samt bedste hund og bedste 
unghund på udvidet prøve. 
Pris: 200 kr. pr. hund, pr. prøve.  
Tilmelding: Kurt Drasbek  
Tlf. �������� 
Email: drasbek@post��.tele.dk 

Mesterskaber og hundeprøver 

Riffel Klubmesterskab 
A�oldes tirsdag d. �� april ����, samme dag som der er indskydning. 

Buekydning 

Bueskydningen starter til april med åbent hver søndag kl. ��:�� - til ��:�� 
 
Der vil være �D. bane  - Plus en kopi af banen der bruges til buejagtprøven. 
Samt almindelig skiveskydning, på varierende afstande   
Vejviser: Bag ved Riffelskydebanen på Ellebækvej, ���� Allerød. Kør til højre 
om riffelbaneindkørslen – og ned af grusvejen. 



Jagt på råbuk  
Jægerrådet Fredensborg har fornyet 
aftalen om jagt på kommunale area-
ler og tilbyder bukkejagt  med riffel 
ved Endrup, Kejserdal og Sømosen i 
Fredensborg Kommune.  
Jagterne vil fortrinsvis blive givet til 
nyjægere, der under kyndig vejled-
ning får chancen for at skyde det før-
ste stykke råvildt. 
Der er plads til i alt �� jægere fordelt 
på de � arealer på de � jagtdage, jag-
terne vil finde sted i  tidsrummet  
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Klubmesterskab i flugtskydning 
 
Lørdag den �. september ���� 
Sted: Langstrup flugtskydningsbane 
Tid: kl.  �� til ��.  
Klubmesterskab  
Deltagere: Alle medlemmer 
Åben præmieskydning 
Deltagere: Alle haglskytter. 
Pris: Jagtbane, �x�� duer ��� kr.  
Pris: Trapbane, �x�� duer ��� kr. 
(patroner er ikke inkluderet) 
Der vil være præmier i både 
klubmesterskab og åben 
præmieskydning. 
Der deltages i rækkerne: Mester, A, B, 
Dame, veteran og junior. 
Her har du chancen for at træne til alle 
jagterne i efteråret. 
Der er ingen tilmelding, du møder bare! 

Jagt og vildtregulering 

Fortsættes...  

 
Vildtregulering 
Jægerrådet Fredensborg tilbyder assistance til 
regulering gratis til kommunens borgere,.  
Vildtregulering er for jægere en naturlig del af vildt-
forvaltning og vildtpleje. 
Jægerrådet Fredensborg, der repræsenterer kommu-
nens � jagtforeninger, Asminderød Grønholt Jagtfor-
ening og Karlebo Sogns Jagtforening, og Fredens-
borg Kommune, har indledt et samarbejde om regu-
lering. 
 

Vildtreguleringen omfatter blandt andre følgende arter 
 Rågeunger, krager og skader 

 Mink 
 Ræve 
Al regulering foretages i henhold til ”Reguleringsbekendtgørelsen om skade-
voldende vildt” og Miljø og Naturstyrelsens ”Affangning af skadet eller syg-
domsramt vildt”. 
 
Før regulering kan finde sted, skal der rettes henvendelse til: 
John Norrie 
Mobil:  �������� 
Mail:    john@norrie.dk 
 
John Norrie foretager koordinering og aftaler forudsætningerne for at foreta-
ge regulering. 
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Jagt på råbuk - fortsat 
fra solopgang til kl. ��:�� og igen fra kl. ��:�� til solnedgang. 
Tilmelding:  Ingemann Klausen, email:  iklausen@live.com eller 
Tlf. ��������  
Pladserne vil blive fordelt efter lodtrækning for alle der har tilmeldt 
sig inden ��. april. 
Dato: ��. maj og ��. maj ����    
Sted: Endrup, Kejserdal og Sømosen i Fredensborg   
Pris: Jagten er gratis, men eventuelle dyr afregnes med kr. ���,-  



Jagtudvalget    

 Gert Rønne �������� gert@ roenne.name 

 Ingemann Klausen �������� iklausen@live.com  

 John Norrie �������� john@norrie.dk 

Gravjagter    

Distrikt � Niels Hansen �����8�� piveline@yahoo.dk  

Distrikt � Kirsten Skovsby �������� sulen@familie.tele.dk 

Distrikt � Victor Seindal ������86 amvimad@gmail.com  
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Årets Jagter ����-����  

Hele året Vildsvinejagt i Sverige, kontakt jagtudvalget 

September ���� Kronvildtj at i Portugal, kontakt jagtudvalget 

��. og ��. september ����  Agerhønsejagt på Tårnholm gods (stående hund e) 

�. oktober ����  Efterårsjagt på Tårnholm gods 

��. oktober ����  Gudstjeneste og traditions Rævejagt  

��. o ktober  og ��. november    Drivjagt på kommunens arealer 

��. oktober  og ��. november    Rådyrjagt på kommunens arealer 

�. og ��. november Duejagter 

��. november ����  Drivjagt på Kongslevgård 

�. december ����  Sen-eft erårsjagt på Tårnholm gods  

Eter aftale Gravjagter 

27. januar ����  Drivjagt på ”Olden” 

Følg hjemmesiden www.agjagt.dk for flere detaljer og opdateringer om jagterne. 

Bestyrelse : bestyrelse@agjagt.dk   

Formand: Næstformand: Kasserer: 

Kirsten Skovsby 
Langstrupv ej �  
���� Fredensborg 
Tlf.  �������� 
formand@agjagt.dk 

Ingemann Klausen 
Bogårdsvej ��� 
���� Humlebæk 
Tlf. �������� 
iklausen@live.com  

Poul Jespersen 
Lønholtvej �  
���� Fredensborg 
Tlf. �������� 
Husalko@post�.tele.dk 

Sekretær:   

John E. Norrie 
Gl. Strandvej ���  
���� Humlebæk 
Tlf. �������� 
John@No rrie.dk 

Gert Rønne 
Egernvæng et ��� 
���� Kokkedal 
Tlf. �������� 
Gert@Roenne.name 

Ole Høyer 
Sandbjergvej � 
���� Hørsholm 
Tlf. ��������  
olewhoyer@gmail.com 

  Suppleanter: 

Nicolai Hassenkamm 
Moseager �� 
���� Græsted 
Tlf. �������� 
npsh@jubii.dk 

 Pet er Hammershøj 
Lykkemosevej �� 
���� Fredensborg 
Tlf. �������� 
peter@hammershoj.biz  

Svend St ave 
Båstrupvej ��� 
���� Fredensborg 
Tlf. ��������  
svend@stave.dk 

Hjemmeside: www.agjagt.dk 
Bank konto: ����-����������, CVR: ��������  
Vi er en del af Danmarks Jægerforbund kreds � 

Udvalg 

Jagt 

Gert Rønne,  �������� 
Ingemann Klausen, �������� 
John Norrie,  �������� 

Kommunikation 

Ingemann Klausen, �������� 
Svend St ave, �������� 

Hjemmeside 

Ingemann Klausen, �������� 
Svend St ave, �������� 

Hunde 

Kurt Drasbek, �������� 
Søren Hecht, �������� 

Gravhunde 

Kirsten Skovsby, �������� 

Riffel 

Gert Rønne, ��������. 
Ingemann Klausen, �������� 
Ole Høyer, ��������  

Jagthorn 

Poul Jespersen, ��������  

Flugtskydning 

Baneskydning, in struktion  
Poul Jespersen, ��������  
Pet er Hammershøj, ��������  

Gravjagt 

Niels Hansen, �������� 
Kirsten Skovsby, �������� 
Victor Seindal, �������� 
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    Danmarks Jægerforbunds hjemmeside holder dig opdateret  
med information om jagt  og lovgivning. 

Returneres ved vedvarende adresseændring 

 
Returadresse :           
Asmind erød Grønholt  Jagtforening 
Lønholtvej �  
��80 Fredensborg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deadline for næste program er �. august.                           Programmet er trykt i ����  eksemplarer.  

     
Brug vores hjemmeside 

www.agjagt.dk 
Hold dig opdateret om aktiviteter 

 

Bestyrelsen for Langstrup Flugtskydningsbane, CVR: ��������  

Asminderød-Grønholt Jagtforening; Banechef :  

Poul Jespersen 
Lønholtvej � 
���� Fredensborg 
Tlf. �������� 
husalko@post�.tele.dk   

Svend Stave 
Båstrupvej ��� 
���� Fredensborg 
Tlf. �������� 
svend@stave.dk  

Erik V. Jensen 
Vilhelmsro ��� 
���� Fredensborg 
Tlf. �������� 
erik@ebjensen.dk 

Per Allesø,  
Lindegårds Alle �� 
���� Slangerup 
Tlf. �������� 
per.alleso@gmail.com  

 

Morten Bæhr Nielsen  
Stokholmsvej ��A  
���� Espergærde 
Tlf. �������� 
dkmni@coloplast.com 

Kenn Schmidt Sørensen 
Hornbækvej ��� 
���� Tikøb 
Tlf. �������� 
kenn.smit@mail.tele.dk 

Thorleif  Nielsen 
Sthensvej � 
���� Helsingør 
Tlf. �������� 
ryj@sofanet.dk 

 

Tikøb Jagtforening :  

ASMINDERØD GRØNHOLT JAGTFORENING 

B 


