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Information fra foreningen 

Oplevelsesdagen i Langstrup Mose 
Oplevelsesdagen bliver afholdt i Langstrup Mose med masser af aktivi-
teter for børn og voksne i hele mosen.  
Alle er velkomne til masser af oplevelser i smukke naturomgivelser. 
Dato:  Søndag 14. juni 2020 kl. 10:30-16:00 
Sted:  Langstrup Mose, parkering med indkørsel fra Vejenbrødvej                
  vest for motorvejen, hvor der vil være opsat skilte. 
 
Generalforsamling 
Der afholdes generalforsamling i Fredensborg Sognegård, d. 16. novem-
ber kl. 19. Vi opfordre alle medlemmer til at deltage. Her uddeles Chri-
stian Bertelsens pokal og der trækkes lod om mulige pladser til jagt i 
statsskoven i 2021. Følg med på hjemmesiden for dagsordenen.  
 
Tilmelding til aktiviteter  
Skal gøres på hjemmesiden, hvis man ikke har oprettet sig som bruger 
sker det automatisk ved tilmelding - husk der er mange som hedder 
"Peter" så skriv hele dit navn og telefonnummer.   
Din tilmelding bliver godkendt når betaling er registreret, herefter mod-
tager du en e-mail bekræftelse - check spam.  Kontrol af indbetalinger er 
en manuel proces, der kan derfor godt gå lidt tid inden du modtager din 
bekræftelse. Alle tilmeldinger optager en plads på aktiviteten.  
I tilfælde af venteliste vil medlemmer af AGJ blive tilmeldt i betalings-
rækkefølge på bekostning af ikke medlemmer . 
Ved tilmelding og betaling oplyses Aktivitet, navn, telefon, email og 
medlemsnummer. Der er ikke meget plads til tekst, så skriv gerne aktivi-
tet og telefonnummer:  
f.eks.: ”JA22/9 11223344” = Jagt 22/9  telefon 11223344.  
En god tekst sparer tid.  
 
Kontakt info 
Husk at opdatere din profil/kontakt informationer på foreningens hjem-
meside www.AGjagt.dk så har du mulighed for at modtage AGJ’s   
nyhedsbreve!  
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Bestyrelse : bestyrelse@agjagt.dk   

Formand: Næstformand: Kasserer: 

Kirsten Skovsby 
Langstrupvej 1 
3480 Fredensborg 
Tlf.  2925 8675 
formand@agjagt.dk 

Ingemann Klausen 
Bogårdsvej 227 
3050 Humlebæk 
Tlf. 2090 0551 
iklausen@live.com 

Poul Jespersen 
Lønholtvej 8 
3480 Fredensborg 
Tlf. 2448 5471 
Husalko@post7.tele.dk 

Sekretær:   

Linda Munck 
Svanevej 16 
2990 Nivå 
Tlf. 5150 0013 
muncklinda@gmail.com 

Svend Stave 
Båstrupvej 535 
3480 Fredensborg 
Tlf. 5182 2244 
svend@stave.dk 

Ole Høyer 
Sandbjergvej 3 
2970 Hørsholm 
Tlf. 4914 3427 
olewhoyer@gmail.com 

Peter Hammershøj 

Lykkemosevej 20 

3480 Fredensborg 

Tlf. 40110038 

 
Danske bank 
Reg. 3544 

Konto nr. 3544051415 
CVR: 37864323   

Suppleanter:  

John E. Norrie 
Rypevænget 254 
2980 Kokkedal 
Tlf. 4088 2036 
John@Norrie.dk 

Erik V. Jensen 
Vilhelmsro 221 
3480 Fredensborg 
Tlf. 2978 9134 
erik@ebjensen.dk 

 

Udvalg 
Jagt 
Gert Rønne,  4914 4890 
Ingemann K., 2090 0551 
John Norrie,  4088 2036 
Nicholas Typp, 2970 5862  

Hjemmeside & Blad 
Ingemann K. 2090 0551 
Svend Stave, 5182 2244 
Linda Munck, 5150 0013 
Nicholas Typp, 29705862 
Daniel Larsen, 3093 4429 

Hunde 
Kurt Drasbek, 4917 0208 
Søren Hecht, 2048 4839 

Gravhunde 

Kirsten Skovsby, 2925 8675 

Riffel 
Nicolai H. 2622 3075 
Ole Høyer, 4914 3427 

Bueskydning 

Ole Høyer, 4914 3427 

Flugtskydning 
Baneskydning, instruktion 
Poul Jespersen, 2448 5471 
P. Hammershøj, 4011 0038 

Gravjagt 

Niels Hansen, 2840 9810 
Kirsten Skovsby, 2925 8675 

Jagthorn 
Poul Jespersen, 2448 5471  

Revir & Vildtagre 
John Norrie,  4088 2036 
Ole Høyer, 4914 3427 
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2020 

Husk at kalenderen på hjemmesiden opdateres jævnligt! 
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Nyhedsbreve udsendes til tider med oplysninger om ledige pladser! 

2020 
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2020 
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2021 
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Hvalpemotivation 

Start d. 30 marts kl. 18.00 til kl. 20.00 
Det er for alle jagthunderacer. 
Hvalpene leger sig til lidt lydighed, 
lærer at gå pænt i line, sit, dæk og indkald. 
Der er masser af socialt samvær med de andre hvalpe. 
 
Sted:   Langstrup flugtskydebane  
Pris:    Kr. 250,- for 8 gange. 
Tilmelding:  Kurt Drasbek 
Tlf.:    51 30  78 79   
Email: drasbek@post10.tele.dk 

Lydighed og apportering 

Start d. 30 marts kl. 19.00 til kl. 20.00 

Alle jagthunderacer er velkomne. 

Der er hold for begyndere, lidt øvede og øvede 

du skal have dummy med, senere træner vi også med vildt. 

Sted:   Langstrup flugtskydebane 
Pris:   Kr. 250,- for 8 gange 
Tilmelding: Kurt Drasbek,  
Tlf. :   51307879. 
Email: drasbek@post10.tele.dk 
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Lydighedstræning modul 1  
samt jagtdressur modul 2 
 
Modul  1: 

Start onsdag d. 6. maj kl. 17.00 til kl. 19.00 

Modul 2: 
Start onsdag d. 12. august 
  
Læs mere om modul 1+2 på hjemmesiden ! 
 
Profil på deltagere:  
hunde 1½ – 3 år  med grunddressur på begyn-
derklasse niveau. 
Instruktør:   Henrik Poulsen 
Pris:    Kr. 600,- for 4 lektioner 

Apporteringsprøve, udvidet anerkendt apporteringsprøve 

samt DJU apporteringsprøve  

Søndag 2. august kl. 09  
Der er både almindelig og udvidet prøve.  
Der kæmpes om 7 pokaler, og der er præmie til alle med max. point og 
pokal til: 
Bedste hund på alm. apport. prøve, bedste stående hund, bedste ruhår,  
bedste  stående unghund, bedste retriever unghund, bedste hund på 
udvidet prøve og bedste unghund på udvidet prøve. 
 
Pris:     kr. 200 for alm. prøve samt kr. 200 for udvidet prøve  
Sted :    Hornbækvej mellem Kvistgård og Tikøb. (Der er gule skilte) 
Tilmelding: Kurt Drasbek, for udvidet prøve tilmelding via Hundeweb 
Tlf.:     51 30 78 79   
Email:    drasbek@post10.tele.dk 

mailto:Drasbek@post10.tele.dk
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Sociale arrangementer  
 
Andespil 

Det årlige andespil foregår igen i år i Sognegården.  

Vi spiller som sædvanligt om kyllinger, ænder samt vildt. Det afslutten-

de ekstra spil er om en stykke råvildt. I pausen vil der være amerikansk 

lotteri om vin og vildt som gevinst. Pladerne koster kr. 50,- for 3 stk. Tag 

endelige børn og svigermor med, således du forbedrer chancerne for at 

vinde noget godt til julen.  

Det kræver ingen tilmelding, du møder blot op.  

Tid:  Mandag d. 2. november kl. 19.00 

Sted:  Sognegården i Fredensborg 

 

 

 

 

 

Gourmetaften 

Denne aften vil Kirsten Skovsby og hendes medhjælpere lave fantastisk 

mad til os, og der vil være vin til indkøbspris, som gør vi kan få en hygge-

lig aften i godt selskab. Venner og familie er også velkommen, men der 

er kun 60 pladser, så det vil være efter først til mølle princippet.  

 

Du bedes selv medbringe service til aftenen.  

Dato:  d. 5. marts 2021 

Sted:   Sognegården i Fredensborg 

Pris:   Kr. 125,-  

Tilmelding: Via hjemmesiden.    
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Langstrup Flugtskydningsbane  
 
Åbningstiderne for banen kan findes på Lerduebanen.dk  
Banen holder lukket på helligdage samt pinse lørdag, bededags lørdag 
og de første 2 uger af juli. 
(Se også kalenderen på forsiden af Lerduebanen.dk) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instruktion i flugtskydning 
 
På Langstrup flugtskydningsbane er det muligt at få personlig 1 til 1 in-
struktion for medlemmer af Asminderød- Grønholt og Tikøb Jagtfor-
ening ved henvendelse. 
Mød blot op på pågældende dag, og spørg i klubhuset efter en instruk-
tør. Du behøver ikke aftale tid.  
Ventetid til instruktion må dog forventes, det kan give anledning til at 
få en kop kaffe eller en sodavand. Instruktion er for begyndere såvel 
som garvede skytter.  
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Årets jagter 2020-2021– opdateres på hjemmesiden 
 
Hele året:   Vildsvinejagt i Sverige, kontakt jagtudvalget 
16. maj. + 17.maj  Jagt på råbuk på kommunale arealer 

13. oktober   Rævejagt m. morgengudstjeneste og gule ærter 

17. okt. + 08. nov. Duejagter på Kongslevgård 

18. okt. + 01. nov. Jagt på råvildt på kommunale arealer 

25. okt. + 15. nov. Drivjagt på kommunale arealer 

07. nov.   Fasan/andejagt på Tårnholm Gods 

29. nov.   Drivjagt på Kongslevgård 

25. januar 2021  Drivjagt på ”Olden” 

Efter aftale   Gravjagter 

 

Følg www.agjagt.dk for flere opdateringer om jagterne ! 
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Foreningsjagter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gravjagter i efteråret  

Asminderød- Grønholt Jagtforening råder over et stort antal  
Kunstgrave, og da vi dækker et stort område, har vi valgt  
at opdele området i 3 distrikter med hver sit jagthold. 
Jagtholdene mødes som regel om morgenen, hvorefter vi kører ud til de 
forskellige grave. Vi er som regel færdige lidt over frokost.  
 
Det er gratis at deltage i jagterne, men det forventes at man bidrager 
med vedligeholdelse af gravene som typisk foregår i løbet af foråret.  
 
Vi vil meget gerne se en tilgang af deltagere i gravjagterne.  
Har du en hund der kan gå i grav, hører vi også meget gerne fra dig! 
 
Dato:  Efter aftale med distriktsformanden  
Sted:   Efter aftale med distriktsformanden 
Pris:   Gratis 
Tilmelding: Niels Hansen, 28 40 98 10 
   Kirsten Skovsby, 29 25 86 75 
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Riffeljagt på råbuk 

Jægerrådet tilbyder riffeljagt med afskydning af en råbuk på Fre-
densborg Kommunes areal ved Endrup,  Kejserdalen og Sømosen. 
Der er mange om buddet og der trækkes lod blandt de interesserede. 
Jagterne tilbydes til medlemmer af jagtforeningerne i kommunen 
uden egen jagt.  
Der vil forud for begge jagter blive afholdt en fælles parole, fremvis-
ning af pladser samt anvisning af skudvinkler. 
 
Hold dig opdateret via hjemmesiden angående jagt på råvildt den 
18.10 samt 01.11.2020 på kommunale arealer, fortrinsvis for nyjægere. 
 
Dato:      16. & 17. maj 
Sted:       Fredensborg Kommune 
Pris:       Gratis, eventuelle dyr afregnes med kr. 500,- 
Tilmelding:    Via hjemmesiden. Der trækkes lod start maj.  
Jagtleder:       Ingemann Klausen, tlf. 20 90 05 51 
 
 
 
Den årlige, traditionsrige rævejagt  
 
Tirsdag d. 13. oktober 2020 er der igen i år jagtgudstjeneste kl. 08.30 i 
Grønholt Kirke. Kl. 09.00 afholdes der parole af jagtlederen.  
Herefter kører vi mod Humlebæk, hvor vi har 3 såter inden vi bevæger 
os tilbage til præstegården til frokost. Herefter tager vi to såter mere, 
og afholder parade omkring kl. 14.30. 
Tag gerne en gæst med selvom jægeren ikke er medlem af foreningen.  
Tilmeld dig senest d. 06 oktober af hensyn til planlægning.  
 
Dato:  13. oktober  
Mødested:  Grønholt Kirke 
Pris:   Kr. 125,- pr. mand inkl. frokost 
Tilmelding: Via hjemmesiden.  
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Jagterne på Kongslevgård 

Drivjagt 

Igen i år afholder vi på Kongslevgård en formiddagsjagt, som ligger den 
sidste søndag i november. Det er en lille hyggelig jagt, hvor hundene 
trykker vildtet frem og der må skydes hvad jagtloven tillader.  
Det er tilladt at bruge stålhagl og for råvildt skal man bruge mindst hagl 
nr. 3. Nedlagt vildt tilfalder Kongslevgård.  
Dato:   Søndag d. 29. november 2020 kl. 09.00 
Jagtleder:   Ingemann Klausen, tlf. 20 90 05 51  

 

 

Duejagt 

På Kongslevgård afholdes også 2 due jagter i 2020. Vi mødes tidligt om 
morgenen og skyder duer så længe vi kan holde gejsten.  
Du skal selv medbringe skjul og lokkere. Tag endelig frokost og andet 
proviant med. Har du hund bør du invitere den med.  
Dato:  d. 17. oktober & d. 8. november 
Jagteleder:  Bruno Toxwenius, bruno.toxwenius@gmail.com 

 

Kongslevgård ligger på Dageløkkevej 41, 3050 Humlebæk.  

Prisen pr. jagt er kr. 100,-  

Du tilmelder dig via hjemmesiden.  
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Drivjagt på de kommunale arealer 
 
Jægerrådet tilbyder drivjagt på kommunale arealer i Langstrup mose og 
Sømosen.  
Der er tale om 2 jagter, hvor vi holder parole i Jægerly, Bygaden 12, 
Nivå. 

Sted:    Jægerly, Bygaden 12, Nivå 
Dato:    25. oktober + 15. november 
Tid:     kl. 08:00 
Pris:    kr. 200 pr. jagt inkl. morgenmad og frokost. 
Tilmelding: Via hjemmesiden. 
 

 

 

 

 

 

 

Formidlingsjagter  

Jagten på Olden 
En af sæsonens sidste, store jagter afholdes på ”Olden” på Lønholt La-
degårds jorder.  
På denne jagt må der skydes hvad jagtloven tillader. Der må bruges stål-
hagl og til råvildt skal der anvendes mindst hagl nr. 3  
Nedlagt vildt tilfalder Lønholt Ladegård, men kan købes til dagspris.  

 
Sted:   Lønholt Ladegård, Lønholtvej 8B, 3480 Fredensborg 
Tid:   D. 23. januar 2021 
Pris:   kr. 600 inkl. frokost 
Tilmelding: Via hjemmesiden.  
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Efterårsjagt på Tårnholm Gods  

 

 

 

 

 

 

Glæd dig til en flot jagtdag på Tårnholm Gods lørdag den 7. november 
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 fasan såterne går vi  en haretramp. Der kan forventes en afskyd-
ning af ca. 150 fugle nogenlunde ligeligt fordelt mellem ænder og fasa-
ner. 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 inklusiv frokost der indtages i 
jagtstuen på Godset.  

  
Sted:   Tårnholm Gods 
Dato:  D. 7. november  
Adresse:   Marsk Stigs Vej , Korsør, mødested ved kornsiloerne.  
Mødetid:   kl. 09  til morgenkaffe og brød.  
Pris:   kr. 1.600,- 
Tilmelding:   Via hjemmesiden.  
Tilmeldingen er først gældende når betaling er registreret på forenin-
gens konto: HUSK at påføre betalingen dit navn og jagtdag.  
Jagtleder: skytte Michael Andersen  
Kontaktperson: Kirsten Skovsby, mobil  29 25 86 75 
Der er begrænset antal pladser så hurtig tilmelding er en god ide.  
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Aktiviteter  

Elgbanen Hanebjerg 
Skal du indskyde eller træne med riffel, så har Elgbanen to selvmarke-
rende 80 meter baner. 
Banen åbner 1. april hvorefter der er åbent onsdage 17-21 indtil 30. sep-
tember. 
Husk at medbringe våbentilladelse og jagttegn.  
Du kan ikke købe ammunition på banen.  
Tjek hjemmesiden: www.elgbanen.dk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riffel Indskydning og klubmesterskab på Hanebjerg 
Lørdag d. 02. maj & 13. juni fra kl. 13 til kl. 17 vil der være indskydning på 
100-meterbanen og skydning på 300-meter. Vores dygtige instruktører 
vil stå til rådighed så længe der skydes på banerne. 
Jægerforbundets mærkeskydning på buk – guld, sølv, bronze og guld 
med egeløv. 
Klubmesterskab 1 består af skydning på 5 forskellige skiver, 2 skud til 
hver skive. 
Klubmesterskab 2 består af skydning på 5 forskellige skiver, 2 skud til 
hver skive - på tid ! (Feltskydnings-træning) 
Se mere på www.AGjagt.dk & www.HHKriffel.dk  
Adresse:  Hanebjergvej 6, Nr. Herlev 3400 Hillerød 
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Kurser  

Jagtforeningen tilbyder kurser  og foredrag for medlemmerne. 
Har du et behov, så kontakt bestyrelsen, kurser der giver kvalifikationer 
som anvendes i foreningsregi støttes økonomisk af foreningen. 
Har du lyst til at starte en aktivitet i foreningen, men har behov for ud-
dannelse, så spørg bestyrelsen. 
Sidste år kan nævnes, at der blev afholdt flere hygiejne og regulerings-
kurser i Humlebæk grundet den store interesse.  
Så byd endelig ind hvis du har kursus interesse.  

Bueskydning i AG Jagt  

AG Jagt råder nu over sin egen bue bane på Langstrup flugtskydebane. 
Banen vil være åben lørdage i skydetiden mellem kl. 09:00 & kl. 14:00. 
Der er i øjeblikket mulighed for at låne Compoundbuer , højre som ven-
stre. Efterhånden som interessen stiger, vil der blive indkøbt flere bue-
typer. 

Familiearrangement for bueskydning  
Lørdag d. 25. april kl. 09 til kl. 14 afholder vi et åbent arrangement hvor 

hele familien kan stifte bekendtskab med bueskydning på Langstrup 

flugtskydebane.  

Bueskydning på 3D figurer i Stenløse 

Foreningen har en aftale med Ganløse og omegns Jagtforening om 

brug af 3D banen. Det er klogt lige at gå ind på deres hjemmeside 

https://www.gojf.dk og tjekke åbningstider og andet i forbindelse med 

brug af banen. 

http://www.elgbanen.dk
https://www.gojf.dk/


ASMINDERØD- GRØNHOLT JAGTFORENING 

Returneres ved vedvarende adresseændring 

Returadresse: 
Asminderød-Grønholt Jagtforening 
Lønholtvej 8 
3480 Fredensborg 

B 

Bestyrelsen for Langstrup Flugtskydningsbane, CVR: 33024797  

Asminderød-Grønholt Jagtforening : Banedrift : 

Poul Jespersen 

Lønholtvej 8 

3480 Fredensborg 

Tlf. 24 48 54 71 

husalko@post7.tele.dk   

Svend Stave 

Båstrupvej 535 

3480 Fredensborg 

Tlf. 51 82 22 44 

svend@stave.dk  

Erik V. Jensen 

Vilhelmsro 221 

3480 Fredensborg 

Tlf. 29 78 91 34 

erik@ebjensen.dk 

Lars Thomsen 

Tlf. 2015 0829 

Poul Jespersen 

Tlf. 24 48 54 71 

Svend Stave  

Tlf. 51 82 22 44 

Suppleanter :  Tikøb Jagtforening :  

Morten Bæhr Nielsen  

Stokholmsvej 24A  

3060 Espergærde 

Tlf. 49 11 19 66 
dkmni@coloplast.com 

Kenn Schmidt Sørensen 

Hornbækvej 344 

3080 Tikøb 

Tlf. 40 54 20 05 
kenn.smit@mail.tele.dk 

Søren Bjærre Nielsen  

 

 

Tlf. 20 77 25 73 
jsbn@mail.dk 

Peter Hammershøj AGJ 
 
 

    Brug vores hjemmeside 

www.agjagt.dk 

Tilmeld dig som bruger og modtag vores nyhedsbrev! 

mailto:dkmni@coloplast.com
mailto:kenn.smit@mail.tele.dk
mailto:kenn.smit@mail.tele.dk

