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Efterår

Der kommer løbende
aktiviteter på
hjemmesiden!
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Aktiviteter
Jagttegnsundervisning
Har du kendskab til nogen der har
lyst til at blive jæger, kan han/hun
lære faget hos vores
Peter Hammershøj.
Du kunne måske tænke dig at
genopfriske den gamle lærdom selv.
Dette kursus foregår på
Baunebjergskolen, Baunebjergvej,
Humlebæk i regi af LOF.
Det starter tirsdag den . oktober
så du kan nå at være med fra starten.
Du tilmelder dig hos LOF på:
https://lo urser.dk/kurser/dofoholdvisning

Efterårsjagt på Tårnholm Gods

Jagthornsundervisning
Har du lyst til at lære at spille på
jagthorn, har du mulighed for at lære det på et
kursus der a oldes i løbet af
vinteren
med start torsdag
den . oktober kl. : .
Du kan være lidt øvet eller
absolut nybegynder, der er plads
til alle der vil lære at spille.
Prisen er
kr. for hele kurset.
Undervisningen foregår hos
Poul Jespersen, Lønholtvej ,
Fredensborg.
Tilmelding til Poul Jespersen
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Glæd dig til en ﬂot jagtdag på Tårnholm Gods
lørdag den . okt.
Tårnholm Gods ligger i et naturskønt område ud til Storebælt mellem Skælskør og Korsør.
Der vil være mulighed for andejagt i et vældigt vådområde.
Fasanjagten vil foregå i skov og omkring remisser.
Mellem fasansåterne kan vi gå en haretramp.
Der kan forventes en afskydning af ca.
fugle nogenlunde ligeligt fordelt mellem ænder og
fasaner. Tre-skudsreglen vil være gældende.
Skytten planlægger jagten så vi får en rigtig god dag og han vil således også være jagtleder på
dagen.
Vi skiftes til at drive for hinanden og det vil være godt hvis I kan medbringe trænede jagthunde. I drevet må der skydes bagud.
Jagten er inklusive frokost der indtages i jagtstuen på Godset.

Jagttegnslærer Peter Hammershøj,
mobil

Se kontakt info
på sidste side i bladet

Traditionsrig Rævejagt
Fredag den . oktober
Igen i år er der jagtgudstjeneste kl. . i Grønholt kirke
Lyden af jagthorn, og derefter parole kl. . .
Mødestedet er ved Grønholt Kirke.
Derefter kører vi til Humlebæk, hvor vi har såter inden frokost.
Igen som foregående år serveres der gule ærter
til frokosten i præstegårdens lokaler.
Prisen er
kr. pr. mand inkl. kaﬀe.
Af hensyn til planlægningen er det nødvendigt at
du tilmelder og betaler senest den . oktober.
Tilmelding:
via hjemmesiden
Betaling:
Konto
oplys navn og jagtdato
Du er velkommen til at tage en gæst med selvom han/hun ikke er medlem.
Har du hund og gerne vil drive igennem skal du ikke tage bøsse med.

Praktiske oplysninger:
Sted:

Tårnholm Gods, adresse: Marsk Stigs Vej
,
Korsør,
mødested ved de store galvaniserede kornsiloer.

Mødetid:

kl.

.

, hvor der vil være morgenkaﬀe og brød.

Pris:

kr. .
som indbetales til Asminderød Grønholt Jagtforening på
konto
.
HUSK at påføre betalingen dit navn og jagtdag.

Tilmelding:

Via hjemmesiden
Tilmeldingen er først gældende når betaling er registreret
på foreningens konto.

Jagtleder:
skytte Michael Andersen
Kontaktperson: Kirsten Skovsby, mobil
Der er begrænsede antal pladser så hurtig tilmelding er en god ide.
Jagten er ved bladets udgivelse muligvis fuld tegnet, der kan så tilmeldes til venteliste.
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Mandag den . november
kl. . .
Generalforsamling.
Sognegården, Asminderødgade ,
Fredensborg.

Foreløbig dagsorden:

.
.
.
.
.
.

.

.
.

.
.
.
.

Christian Berthelsen`s pokal for
god jægerindsats
uddeles på generalforsamlingen.

Valg af dirigent.
Formandens beretning og orientering fra udvalgsformænd.
Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
Fastlæggelse af kontingent for
.
Orientering om Langstrup Flugtskydningsbane.
Valg af medlemmer til bestyrelsen ( år):
Ole Høyer
Poul Jespersen
John Norrie
: På valg, modtager genvalg
Ingemann Klausen
Nicolai Hassenkamm
Gert Rønne
: På valg, modtager ikke genvalg
Kirsten Skovsby
Valg af revisorer ( år):
Jürgen Johannesen
Carl Søren Christiansen : På valg, modtager genvalg
Valg af revisorsuppleant ( år):
Erik V. Jensen
: På valg, modtager genvalg
Valg af suppleanter ( år):
Peter Hammershøj
: På valg, modtager genvalg
Svend Stave
: På valg, modtager genvalg
Valg af delegerede til kredsmødet februar/marts
.
Behandling af indkomne forslag.
Lodtrækning til eventuelle pladser til drivjagt i statsskoven i
Eventuelt
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Ande og vildtspil
Mandag den . november kl. . .
Det foregår i Sognegården.
Vi spiller som vi plejer om kyllinger,
ænder samt vildt, der er ekstraspil om et stykke
råvildt, der er amerikansk lotteri
med vin og vildt som gevinst i pausen.
Du giver kr. for plader.
Tag børn og svigermor med, så har du større
chancer for at vinde juleanden,
eller måske et helt dyr.
Man behøver ikke at være jæger eller medlem
af foreningen for at deltage.
Nyd en fornøjelig aften med hele familien.
Tilmeldning: ingen

Gourmetaften . marts
Kirsten Skovsby og hendes medhjælpere vil
trylle for os med at lave lækker mad.
En hyggelig aften i godt selskab og
lækker mad til få penge er svær at sige nej til.
Vin fås til indkøbspris, medbring selv tallerkener, bestik, glas, kopper og hvad vi ellers bruger.
Du er velkommen til at tage en
ven eller familien med.
Der er højst plads til ca. personer, så det er
først til mølle princippet.

.

Foreningen byder på en kop kaﬀe og et stykke brød.

Dato:
. marts
Tid:
kl. :
Sted: Forventes: Sognegården
Tilmelding via hjemmesiden!
Pris:
kr. pr. person
Tilmelding er først gyldig når betaling er registreret på konto
,
HUSK! at angive navn, Tilmelding er først gyldig ved betaling.
Kontaktperson: Kirsten Skovsby
mobil
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Resultater
Klubmesterskaber
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Foreningsjagter
Drivjagt på Fredensborg Kommunes arealer
sammen med Karlebo Sogns Jagtforening

Apporteringsprøven

Jagtbane ﬂugtskydning
Resultater fra apporteringsprøverne
Klubmester: Preben Nakskov
Juniormester Nicholas Typp
A-række:
. Preben Nakskov
. Svend Stave (efter omskydning)
. Klaus Petersen
B-række:
. Per Allesø
. Tom Jensen
. Morten Nielsen
Damerække:
. Elsa Banzhaf

/
/

Alm. Apporteringsprøve:

/
/
/

Bedste hund:
Labrador Hesselholt Turbo,
Fører Susanne Gustavsen

/
/
/

Udvidet apporteringsprøve:

/

Bedste hund på udvidet prøve:
Labrador Lego,
fører Jan Gustavsen.

Trapbane ﬂugtskydning
Mesterrække:
. Nicholas Typp
/
A- række:
. Lars Ambirk
/
. Svend Stave
/
B-række:
. Elsa Banzhaf
/
. Kenn Schmidt
/

Riﬀel klubmesterskab
Klubmester: Niels Laugesen
. Ole Høyer
. Nicolai Hassenkamm
. Dale
. Mogens Pedersen

Vi indbyder nu medlemmer af Asminderød-Grønholt og Karlebo Sogns jagtforeninger til drivjagt på de kommunale arealer Fredensborg Kommune velvilligt har stillet til vor rådighed.
Der tilbydes kun ca.

pladser.

Dagens program:
=
=
=
=
=

Vi starter dagen med morgenmad efterfulgt af parole.
Vi koordinerer i videst muligt omfang fælleskørsel fra Jægerly til såterne.
Efter endt jagt kører vi retur til Jægerly til parade og lun frokost.
Nedlagt vildt kan købes efter paraden.

Datoer:
Søndage den . oktober samt . november
Tid:
Kl. :
Sted:
Jægerly, Byvejen ,
Nivå
Pris:
kr.
,- for morgenmad og frokost, pr. jagt.
Drikkevarer kan købes hele dagen.
Tilmelding:

via hjemmesiden, tilmelding er først gyldig når betaling
er registreret.
Indbetaling på konto
, oplys navn og jagtdag
Jagtleder:

Allan Kay
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Foreningsjagt

Foreningsjagt

Drivjagt på Kongslevgård

Duejagt

Hvert år a older vi på Kongslevgård, en lille formiddagsjagt, der altid
ligger den sidste søndag i november. Det er en lille hyggelig jagt,
hvor vores hunde får vildtet frem og hvor der må skydes hvad
jagtloven tillader. For evt. råvildt skal man bruge mindst hagl nr.
og der må bruges stålhagl.
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Vi a older duejagter på Kongslevgård i
.
Du skal selv medbringe lokkere, skjul og evt. frokost.
Har du hund bør du invitere den med!
Vi starter tidlig morgen og bliver ved så længe vi har lyst.
Dato:

Søndag den . november
og
Torsdag den . november
Kongslevgård, Dageløkkevej ,
Humlebæk
kr.
,- pr. jagt. Indbetales på konto
oplys navn og jagtdag.

Nedlagt vildt tilfalder Kongslevgård.

Sted:
Pris:

Dato:
Sted:
Pris:

Tilmelding:

via hjemmesiden, tilmelding er gældende når beløbet er
indgået på foreningens konto.

Jagtleder:

Gert Rønne,

Tilmelding:

Jagtleder:

Søndag den . november
kl. :
Kongslevgård, Dageløkkevej ,
Humlebæk
kr.
,- pr. jagt. Indbetales på konto
,
oplys navn og jagtdag.
via hjemmesiden, tilmelding er gældende når beløbet er
indgået på foreningens konto.
Ingemann Klausen, mobil

–

,

Asminderød Grønholt Jagtforening

oktober
sø
ma

sol op :

ned

november

Asminderød Grønholt Jagtforening

januar

december
sø
ma

sø

sol op :

ned

sø

Duejagt Kongslevgård

sol op :

ned

:

ma

Jagt på Tårnholm Gods
sol op : ned :
lø
sø
ma
sø

Jagt kommune arealer

sø

Rævejagt i kommunen

ma

Generalforsamling

Jagt kommune arealer

Jagt på Tårnholm Gods
sol op : ned :

sø
ma

sol op :

ned

ma

to

sø
ma

harer slut

sol op :

sø
ma

sol op :

ned

sol op :

ned

:

sol op :

ned

:

sol op :

ned

:

sol op :

ned

:

sø
ma

:

:
sø

Rådyrjagt kom. arealer

sol op :

ned

:

ma
sø
ma
sø
ma

sø
ma

ned

sol op : ned :
Rådyrjagt kom. arealer

sø
ma

sø

Duejagt Kongslevgård
sø
ma

sø
ma

Gourmetaften

:

sø

fr

fr

ma

ma
fr

marts

:

ma
lø
sø
ma

februar

ma

:

sol op :

ned

sø

Drivjagt Kongslevgård

ma

sommertid slut
sø

sol op :

ned

:

Jagt på Olden
sol op : ned

ma

:

juledag
. juledag

lø
sø
ma

sø

sol op :

ned

:

sø

sommertid start

ma

:
to
fr

skærtorsdag
langfredag
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Nyjæger tilbud

Foreningsjagt

Jagt på rådyr

Gravjagter

Asminderød Grønholt-Jagtforening råder over et stort antal
kunstgrave og da vi dækker et stort område, har vi valgt
at opdele området i distrikter med hver sit jagthold.
Jægerrådet tilbyder riﬀeljagt med afskydning af et stykke råvildt på Fredensborg
Kommunes areal ved Endrup, Kejserdal og Sømosen.
Da der er mange om buddet, trækkes der lod blandt de interesserede jægere.
Der vil forud for begge jagter blive a oldt fælles parole og fremvisning af pladser
og skudvinkler.
Jagterne gives fortrinsvis til nyjægere uden egen jagt, som under kyndig vejledning
får chancen for at skyde det første stykke råvildt.
Dato:
Sted:
Pris:
Tid:
Tilmelding:

/ & /
Fredensborg Kommune
Gratis jagt, men eventuelle dyr afregnes med kr.
,Efter aftale
via AG Jagt’s hjemmeside, der vil blive foretaget lodtrækning om
pladserne

Jagtleder:

Ingemann Klausen, mobil

For at deltage i jagterne skal man være villig til at deltage i
vedligeholdelse af gravene, der normalt foregår i foråret og sommeren.
Vi vil meget gerne se en tilgang af hunde, så har du en hund,
der kan gå i grav, hører vi også meget gerne fra dig.
Dato:
Sted:
Pris:

Efter aftale med distriktsformanden
Efter aftale med distriktsformanden
Gratis

Tilmelding:

Niels Hansen,
Kirsten Skovsby,
Victor Seindal,

Side
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Foreningsjagt
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Formidlingsjagt
Asminderød-Grønholt Jagtforenings rolle/ansvar:

Regulering

*
*
*

*
*

At være formidler mellem jagtudbyder og medlemmerne.
Asminderød-Grønholt Jagtforening har intet ansvar for jagternes tilrettelæggelse,
afvikling eller resultater. Det fulde ansvar påhviler jagtudbyderen.
Eventuelle tvister i forbindelse med formidlingsjagt er alene et forhold mellem
jagtudbyder og jagtdeltager. Asminderød-Grønholt Jagtforening er naturligvis interesseret i at kende til kritik god såvel som dårlig.
Jagtformidlingen skal være økonomisk neutral for Asminderød-Grønholt Jagtforening.
Hold øje med hjemmesiden www.agjagt.dk, da vi til stadighed arbejder med nye
jagtmuligheder.

Vildsvinejagt

Havjagt

Har du lyst til vildsvinejagt i Sverige kan jagtudvalget arrangere
turen via forskellige kontakter.
Der vil typisk blive tale om - dages jagter op
til fuldmåne.
Overnatningsmulighed for et
begrænset antal personer, uden
forplejning.

Strandjægerne i Hundested a older nogle
meget spændende havjagter på
edderfugle, som også tilbydes jægere fra
Asminderød-Grønholt
Jagtforening.
Tilmelding senest søndagen før jagten.
Edderfugle er meget skudstærke og vi
anbefaler mindst hagl nr. .
HUSK REDNINGSVEST!

Reguleringsjægere søges!
Jægerrådet Fredensborg søger jægere med gyldigt jagttegn,
der på vegne af Fredensborg Kommune eller kommunens borgere
ønsker at medvirke ved regulering og/eller indfangning af uønsket vildt
som mink, ræv, duer, krager, råger m.m.
Du kan få mulighed for at deltage i et reguleringskursus i løbet af sæsonen.
Eget egnet skydevåben er en nødvendighed
Er du interesseret så kontakt: (-også hvis du har været med før) Jørgen Løvgreen Jægerrådsformand Tel.:
Mail: joeloe@sagasvej.dk
Jægerrådet Fredensborg repræsenterer Asminderød-Grønholt Jagtforening og Karlebo Sogns
Jagtforening og har indgået aftale med Fredensborg Kommune om reguleringsopgaver på
kommunens og borgernes vegne.

Dato:
Tid:
Sted:

Efter aftale
Efter aftale
Sverige

Pris:
Cirka kr.
,- pr. døgn
Tilmelding:
John Norrie,
mobil
mail : john@norrie.dk

Dato: Se www.strandjaegerne.dk
under strandjagtudvalget
Tid: Detaljer ved tilmelding
Sted: Strandjægernes Hus, Havnen,
Hundested
Pris: Kr.
,- inkl. Kaﬀe og
Morgenbrød
Tilmelding: www.strandjaegerne.dk
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Formidlingsjagt

Formidlingsjagt
Pürch på kronvildt
i Portugal

Drivjagt i Polen
Drivjagt på vildsvin og kronvildt på en privat
jagtforenings revir i nærheden af Namyslow i
Polen. Reviret er kendt af ﬂere danske jægere og Jan Heimann, har igennem ﬂere år besøgt reviret.
Mere vigtig info på hjemmesiden..
Dato:
Tid:
Sted:
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Drivjagt på ”Olden”

Jagten foregår i et
ha stort område i Portugal på grænsen til Spanien. Floden Tejo udspringer i området, der er kuperet med små
olivenlunde og anden bevoksning.
Mere vigtig info på hjemmesiden..

Uge
dage
Polen

Dato: efterår
Tid:
dage
Sted: Portugal

Pris:
kr. .
,Tilmelding: Jan Heimann
E-mail: jan.heimann @gmail.com
Tlf:

/forår

Pris: ca. kr. .
,Tilmelding: Niels Engell Andersen
E-mail: nielsengell@hotmail.com
Tlf:
En af sæsonens sidste store jagter a oldes på ”Olden” på Lønholt Ladegårds jorder.

Aktiviteter
Riﬀelskydning på Hanebjerg
Jagtforeningen har adgang til riﬀeltræning på
Hanebjerg Skydecenter via HHK Riﬀel, der har
dygtige instruktører til rådighed.
Dato: mandage og torsdage kl. - eller så
længe det er lyst frem til . oktober
Pris:
,- kr. og kun kontant betaling
Sted: Hanebjerg Jagtskydebaner,
Hanebjervej , Nr. Herlev,
Hillerød
Læs mere på www.hhkriﬀel.dk

På denne jagt må der skydes hvad jagtloven tillader.
Der må bruges stålhagl og til råvildt skal der anvendes mindst hagl nr. .
Nedlagt vildt kan købes til dagspris.

Dato:
Tid:
Sted:
Pris:

Lørdag den . januar
kl. :
Lønholt Ladegård, Lønholtvej B, Fredensborg
kr.
,- Indbetaling på konto
, oplys navn og
jagtdag.
Prisen er inkl. let frokost med drikkevarer i skoven.

Tilmelding:

via hjemmesiden, der først er gældende når beløbet er indgået på
foreningens konto

Jagtleder:

Poul Jespersen, mobil

.
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Aktiviteter
Hanebjerg riﬀelskydebane
Elgbanen
Skal du indskyde eller træne med riﬀel,
er åbningstiderne på Elgbanen:
Søndag d. . oktober kl. Søndag d. . november kl. Søndag d. . december kl. - .
Se hjemmesiden: www.elgbanen.dk
Husk at medbringe våbentilladelse og jagttegn. Det er også smart at have
patroner med.

BUESKYDNING
Jagtforeningen har indgået et samarbejde
med Hørsholm og Omegns Jagtforening om
bueskydning.
HOOJ har en bue-bane som er lokaliseret på
ﬂugtskydningsbanens areal.
I den forbindelse har foreningen indkøbt buer som medlemmer kan bruge som opstart, det forventes at skytten selv medbringer pile.
Onsdage kl. :
Søndage kl. :
Priser:
Se Hjemmesiden
Sted: HOOJ Flugtskydningsbane
Information kan også ﬁndes på www.hooj.dk.
Check åbningstider inden du kører!
Oplever du problemer så kontakt Ole Høyer
Kursus i Vildtsygdomme & Hygiejne

Jagtforeningen planlægger løbende kurser
for medlemmerne så hold øje med hjemmesiden, hvor de vil blive annonceret.
I
/
har foreningen bl.a. a oldt Hygiejnekursus og reguleringskursus med stor
succes.




Hygiejne kursus
Regulerings kursus
…

Har du et ønske, så hold dig ikke tilbage, send
din ide til bestyrelsen.
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Bestyrelse : bestyrelse@agjagt.dk

Åbningstid:

Kurser

ASMINDERØD GRØNHOLT JAGTFORENING

Flere og ﬂere steder i Tyskland er det et krav
at man har gennemført kursus i vildtsygdomme og hygiejne før man kan deltage på jagt.
(Kyndige personer) Asminderød-Grønholdt
Jagtforening a older disse kurser i samarbejde med Danmarks Jægerforbund og DTUVeterinærinstituttet.
Dato:
Pris:
Sted:

/ kl. . - .
,- kr.
Naturcenteret Kongevejen
Espergærde
Tilmelding: via hjemmesiden
Kurset er fuld booket

Formand:

Næstformand:

Kasserer:

Kirsten Skovsby
Langstrupvej
Fredensborg
Tlf.
formand@agjagt.dk

Ingemann Klausen
Bogårdsvej
Humlebæk
Tlf.
iklausen@live.com

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

Gert Rønne
Egernvænget
Kokkedal
Tlf.
Gert@Roenne.name

Ole Høyer
Sandbjergvej
Hørsholm
Tlf.
olewhoyer@gmail.com

Sekretær:
John E. Norrie
Gl. Strandvej
Humlebæk
Tlf.
John@Norrie.dk

Suppleanter:
Nicolai Hassenkamm
Moseager
Græsted
Tlf.
npsh@jubii.dk

Peter Hammershøj
Lykkemosevej
Fredensborg
Tlf.
peter@hammershoj.biz

Hjemmeside: www.agjagt.dk
Bank konto:
, CVR:

Svend Stave
Båstrupvej
Fredensborg
Tlf.
svend@stave.dk

Vi er en del af Danmarks Jægerforbund kreds

Udvalg

Hunde

Flugtskydning

Jagt

Kurt Drasbek,
Søren Hecht,

Gert Rønne,
Ingemann Klausen,
John Norrie,

Gravhunde

Baneskydning, instruktion
Poul Jespersen,
Peter Hammershøj,

Kirsten Skovsby,

Hjemmeside & Blad

Riﬀel

Ingemann Klausen,
Svend Stave,

Nicolai Hassenkamm,
Ingemann Klausen,
Ole Høyer,

Jagthorn
Poul Jespersen,

Gravjagt
Niels Hansen,
Kirsten Skovsby,
Victor Seindal,
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Returneres ved vedvarende adresseændring
Returadresse :
Asminderød Grønholt Jagtforening
Lønholtvej
80 Fredensborg

Deadline for næste program er . marts.

B

Programmet er trykt i

eksemplarer.

Brug vores hjemmeside
www.agjagt.dk
Hold dig opdateret om aktiviteter

Danmarks Jægerforbunds hjemmeside holder dig opdateret
med information om jagt og lovgivning.
Bestyrelsen for Langstrup Flugtskydningsbane, CVR:
Asminderød-Grønholt Jagtforening;
Poul Jespersen
Lønholtvej
Fredensborg
Tlf.
husalko@post .tele.dk

Banechef :

Svend Stave
Båstrupvej
Fredensborg
Tlf.
svend@stave.dk

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

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

Thorleif Nielsen
Sthensvej
Helsingør
Tlf.
ryj@stofanet.dk

Tikøb Jagtforening :
Morten Bæhr Nielsen
Stokholmsvej A
Espergærde
Tlf.
dkmni@coloplast.com

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

