
Konkurrencen er lavet i samarbejde mellem  
UNESCO Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland,  
Nationalpark Kongernes Nordsjælland,  
Frederiksborg Amts Avis og Hillerød Bibliotekerne

Deltag i novelle-konkurrencen SKRIV SÅ BLODET SPRØJTER, 
hvor du kan vinde en tur i luftballon over Nordsjællands 

smukke skove, søer og slotte, eller en hæsblæsende tur 
på mountainbike gennem jagtterrænet!

VIND UNIK TUR I LUFTBALLONVIND UNIK TUR I LUFTBALLON

Er du vild med historie og natur? Og elsker du at skrive? Så har 
du nu mulighed for at deltage i novellekonkurrencen: SKRIV SÅ 
BLODET SPRØJTER, der lanceres i anledning af 350 året for 

parforcejagtens indførelse i Danmark. 

I dag bliver de nordsjællandske skove for det meste brugt til 
hyggelige gåture eller til mountainbike-ræs i jagtterrænet. Men de 

historiske begivenheder, der her har fundet sted gennem tiden, var 
ofte langt mere dramatiske og til tider også blodige. 

I konkurrencen skal du tage læseren med tilbage i historien til dengang 
skovene genlød af halsende hunde, høje jagthorn og kongelige parforce-

jagter og give dit bud på en dramatisk, sørgelig eller spændende historie. 
Du kan selv vælge, hvilken rolle du vil indtage. Om det er kongen, jægerne eller 

den jagede kronhjort, der er hovedpersonen i din fortælling. Du kan også vælge 
at skrive det som om, at du er rejst tilbage i tiden, og ser på datidens jagtform med 

nutidens øjne. Om du så blot er iagttager, om du vælger at tage del i jagten eller griber 
ind, er op til dig.

Krav for at deltage i konkurrencen:Krav for at deltage i konkurrencen:
• Du skal selv have skrevet novellen (mellem 3.000 og 5.000 anslag inkl. mellemrum).

• Være mellem 14 og 17 år, gå i 8-10. klasse eller første årgang på en ungdomsuddannelse.
• Novellen skal være historisk fiktion, og derved tage udgangspunkt i historiske fakta fra Parforcejagtlandska-

bets historie. (Se fakta-ark). 
• Du skal sende novellen på mail inden den 15. juni klokken 12.00 til: simva@hillerod.dk. I mailen skal følgende 

oplysninger fremgå: navn, alder, telefonnummer, klassetrin og skole

Vindernovellen bliver udgivet i Frederiksborg Amts Avis.

Vinderne bliver udvalgt af en jury bestående af:  
Kirsten Jensen, borgmester i Hillerød • Palle Høj, chefredaktør på Frederiksborg Amts Avis  
Ida Marie Rendtorff og Daniel Zimakoff, forfattere til flere ungdomsbøger • Jette Baagøe, 
tidligere direktør på Jagt- og Skovbrugsmuseet og forfatter til bogen ”Kongens Skov”

Præmierne: 
Tur i luftballon over Nordsjælland for seks personer* v/ Hot Air ApS
Mountainbiketur i Store Dyrehave med fire cykler og en instruktør v/ Sponz MTB
*Alle under 18 år skal medbringe skriftlig tilladelse fra deres forældre, og minimum en voksen skal deltage i turen


