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Skydevognen på
Kalvebod skydeterræn

Lån jeres
egen skydevogn
i Kreds 7!

Giv dine medlemmer og dig selv en rigtig for- »Indskydning« af jagtgevær med »One shot
nøjelig og lærerig skydedag med Kredsens
stock adjuster«
mobile skydevogn.
Flugtskydningsinstruktører: fra egen jagtfor»Skydeplads«: Vi hjælper gerne med en egnet ening kan medvirke, hvorved prisen kan bliplads – såfremt du ikke selv har et sted.
ver reduceret.
»Flyvske lerduer«: Der venter jer ca. 400 ler- Ring/mail: for at høre nærmere og bestille tid
duer til at øve sig på, før i går på jagt efter rig- til jeres skydedag med Jægerforbundets mobitige fugle.
le skydevogn.
»Laserpatroner«: Vi stiller laserpatroner til rå- Kontakt:
dighed til afprøvning i dit eget jagtgevær.
Ivan Møller, tlf: 4971-8751
mail: imille@mail.dk
Hastighedsmåler: Til at måle haglhastighed
Bent
Christensen, tlf: 4636-4569
på netop dine foretrukne jagtpatroner.
mail: ullaogbent@webspeed.dk
Papirruller: Til afprøvning af dine jagtpatro- Torben Clausen, tlf: 4636-7274
ners hagldækning i dit gevær.
mail: torbenclausen@webspeed.dk

Nye tider

vores lokale blad videre i den ånd,
det i tidernes morgen er tænkt, til
På den ordinære generalforsamling i glæde og inspiration for Storkøbenhavns medlemmer.
vores jagtforening, tog vi afsked
Hen af vejen, kan der ske nogle
med Dianas mangeårige redaktør
Ole Pedersen, der ønskede luftfor- redaktionelle og opsætningsmæssige
ændringer som Hanne og jeg håber
andringer efter de mange år med
I vil tage godt imod.
bladet.
Ligeledes vil vi opfordre alle til
Desværre var Ole ikke tilstede på
generalforsamlingen, idet han hav- at sende idéer og forslag til redaktionen ligesom I meget gerne må
de valgt at fejre sin runde fødselskomme med historier og oplevelser
dag et fornuftigt valg, men vi siger
i har fra jeres egen færden rundt på
alligevel tak for din indsats.
jagter og anden jagtrelateret arbejDet nye hold bag medlemsbladet, som vi valgte på generalforsam- de.
Vi ønsker begge at Diana bliver
lingen blev bestyrelses medlem
vores forenings ansigt indad- og udEbbe Salling som ansvarshavende
og bestyrelsens nye suppleant Han- adtil.
Vi glæder os til den nye udfordring.
ne Hauer som medskribent, som
nu i fællesskab vil forsøge, at føre
Ebbe Salling
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Bestyrelse:
Poul Kannik (Formand)
Svend Isling (Kasserer)
Allan Pastoft (Sekretær)
Bente Post-Pedersen
Ebbe Saling
Hugo Emkjer
Jens Tilsted
Hanne Hauer (Suppleant)
Morten Emkjer (Suppleant)

20 11 54 53
36 78 82 83
40 15 66 33
47 76 51 56
32 50 71 40
38 28 04 43
20 74 04 19
40 43 87 46
24 29 09 65

Vildmålsudvalg
Søren List (Formand)
Henning Nielsen

26 13 11 01
42 64 94 75

Jagttegnsudvalg
FormandPoul Kannik,
våbenkursuslærer

20 11 54 53

Medieudvalg
Morten Emkjer (Webmaster)
Bente Post-Pedersen
Svend Isling
Diana - Redaktion
Ebbe Salling (Ansvarsh.)
Pilegård Allé 53, 2770 Kastrup
Mail: kama-salling@mail.dk
Klubudvalg
Lise Kannik

24 29 09 65

32 50 71 40

20 11 54 53

Fangstudvalg
Robert
Hundeudvalg
For tiden ingen aktiviteter, kontakt person:
Poul Kannik
20 11 54 53
Jagthornsudvalg
For tiden ingen aktiviteter, kontakt person:
Poul Kannik
20 11 54 53
Diana udkommer to gange årligt:

Forårets komme
Så er foråret kommet og bukkejagten står for
døren.
En stor velkomst til alle vores jagttegnselever. Det er dejligt, at så mange finder vej til
vores forening for at få undervisning i jagtens
regler og etik.
Det er mit håb, at rigtig mange ”gamle”
jægere vil tage godt imod de nye, og invitere
dem med på jagt til efteråret. Det er en særlig
ære når en nyjæger bliver inviteret med af en
erfaren jæger.
DJ har valgt at hæve kontingentet, har det
årvågne medlem nok konstateret.
I SJF bestyrelsen har vi i hvert fald opdaget
det.
Vi er af den klare opfattelse, at DJ ikke
skal være en opsparingsforening, så vi arbejder meget i 7 kreds for, at så stor en del som
muligt kommer tilbage til medlemsfremmende arrangementer.
Når vi melder dette ud, skyldes det at der i
skrivende stund ikke fra DJ foreligger noget
konkret bud på, hvad man vil bruge medlemsforhøjelsen til.
I Storkøbenhavns Jagtforening er vi af den
opfattelse, at det nu er på tide, at stille større
krav til Danmarks Jægerforbund, og kigge
dem nærmere i kortene, da der er et ikke ubetydelig pengeforbrug til ikke gavn for medlemmerne.

Deadline: for næste nr. 8. august 2011
Annoncepriser:
1/1 side kr. 1200,00
1/2 side kr. 600,00
Bagsside, inkl. tillæg for 1 farve: 1800,00

Med disse ord, de bedste jægerhilsner til
alle.

Oplag: 1200 eksemplarer.
Sats og tryk: AU-Kommunikation
Forsidebillede:
® Ebbe Salling
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Poul Kannik
Formand
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Generalforsamling

Generalforsamling SJF – 15.3.2011
Arne Holten blev valgt til dirigent, Arne Holten konstaterede at generalforsamlingen var
lovlig indkaldt, i Diana august 2010 og Jæger
11 + 12.
Lise Kannik blev valgt til referent.

Beretningen
Formanden var den første med beretning,
han kom med et kåseri over årets gang i foreningen, uden at bevæge sig ned i de forskellige udvalgs efterfølgende beretninger.
Alligevel blev der til formandens beretning
stillet spørgsmål, da han nævnte kontingentet
til DJ, vil Henning Rasmussen gerne vide noget om de 20 kr. der nu bliver opkrævet til
Jægernes naturfond.
Han spurgte også til, om vi ikke kunne få
Ande- og Gåsejagten i København, nu der
blev flere og flere, der ynglede i Københavns
området.
Formanden kunne ikke love det, men var
da positiv for hans vedkommende.
Fra Vildtmåleudvalget berettede Søren
List.
Ligeledes berettede Søren List om sidste
års arbejde med skydebanen og om NM som
blev afholdt på vores skydebane. Søren takkede specielt Bente, Gammelvind, Per samt bestyrelsen for det store arbejde.
Søren List sidder i flugtskydningsforbundet under vildtmåleudvalget.
Vores Grise skydebane er kommet op at
køre, den skal nu køre en søndag om måneden.
Hans Henrik spurgte, hvor mange deltagere der var til NM. Svaret var omkring 420, så
det var et anseeligt stævne.
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Referat fra klubudvalget
Der var holdt mange gode arrangementer,
men desværre var det svært at få medlemmerne til at dukke op til arrangementerne.

Medieudvalget
Morten var fraværende, Svend aflagde rapport. Ole Jervin spurgte hvor mange der besøger hjemmesiden, det nøjagtige tal kunne
Svend ikke huske, men besøgene er ikke få,
men der er tæller på siden.
Nyhedsbrevet er ikke kommet op at køre,
men vi vil meget opfordre til, at vi får medlemmernes e-mailadresser.
Diana skal gerne ud hurtigt, Ole Petersen
har materialet, men der arbejdes på en ny løsning.
Arne Holten spurgte om vi kunne stemme
for beretningerne, og de blev godkendt.
Svend Isling fremlagde regnskabet.
Preben Lind spurgte hvorfor der var
82.000,- i kassen, de er nu sat i banken.
Preben Lind spurgte hvorfor man ikke fik
nogle professionelle håndværkere til at færdiggøre arbejdet på skydebanen.
Henning mente at man tidligere havde
vedtaget at der ikke skulle ligge flere regnskaber i foreningen.
Valg til bestyrelsen
Allan, Hugo og Ebbe blev valgt til bestyrelsen.
Morten og Hanne Hauer blev valgt til suppleanter.
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Generalforsamling
Revisor:
Forslag Hans Henrik Sand, han blev valgt.
Valg af revisorsuppleant, Ole Pedersen blev
valgt.

Fuglefonden opkøber store arealer og derved kan vi ikke komme på jagtidéer.
Punktet vedr. kontingent blev vedtaget.
Ole Jervin orienterede om JKF.

Valg til udvalg:
Vildtmåleudvalg, Søren Lise
Hundeudvalg: Poul
Klubudvalg: Lise
Redaktør Ole Pedersen ønsker ikke
genvalg, Ebbe Salling blev valgt.
Jagttegnsudvalg: Poul
Blæserudvalg. Poul
Medieudvalg: Morten
Fangstudvalg: Poul.

Henning Rasmussen opmuntrede til, at vi
sendte en utilfredshedserklæring til jægerforbundet. – Bestyrelsen tager det op.
Henning spurgte, om man havde overvejet, at samarbejde med andre jagtforeninger
bl.a. med hundearbejdet.
Overvejelserne havde været der, men det
var ikke blevet til mere.

Da spørge og talelysten ebbede ud, tog
Arne Holten igen ordet, og meddelte, at der
var to af foreningens mangeårige støtter der
Fastsættelse af kontingent for 2012
havde arbejdet i bestyrelsen i 25 år.
Kontingentet stiger med samme procentsats
For denne indsats modtog Svend Isling og
som jægerforbundet lader sit kontingent stige.
Arne Holten fortalte at man var ved at un- Lise Kannik, begge Jægerforbundets nål og
dersøge om det var lovligt at tage de 20 kr. til bevis.
jægernes naturfond.
Henning oplyste at fonden oprindelig var Generalforsamlingen sluttede kl. 22
til opkøb af jord, man kunne evt. trække lod ’Ref. Lise Kannik
om hvem der kunne komme med på jagten.

Svend Isling og Lise Kannik modtog begge Jægerforbundets nål og bevis
for 25 års arbejde i bestyrelsen
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Afholdte klubarrangementer (se flere billeder fra arrangementer på side 13)

Esrum Kloster
6. okt. 2009 var Jagtforeningen på besøg på Esrum Kloster, et arrangement formanden havde
fået i stand med klostret som tak for lån af foreningens mobile skydebane.
Valget af dette tidspunkt var perfekt, for på Esrum Kloster var der i den periode en udstilling med middelalderens spisevaner og borddækning. Et meget interessant emne for en god
aften, hvor vi fik en rundvisning i slottet og hørte om dets historie.
Aftenen sluttede vi af i kælderen, hvor de har indrettet en dejlig restaurant.

Herover: Gårdspladsen foran Esrum Kloster
Tv.: Hygge i kælder vældvingerne med indtagelse af aftensmaden
Herunder: Kagebord
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Trænning til jagttegn
Flere og flere ønsker at tage jagttegn.
For år tilbage skulle alle spille Golf,
men den nye trend blandt de unge
mennesker er at få jagttegn.
Her gør Storkøbenhavns Jagtforening en stor indsats, i løbet af vinteren
kommer der flere hold igennem og de
får en grundig indføring i jagten ikke
mindst på træningsdagene på skydebanen.
Første trin på træningsbanen er instruktion i hvad et jagtgevær egentlig
er, og hvordan man behandler det når
man får et sådan i hånden og kommer
ud i terrænet.
Herefter går turen ud til afstandsbedømmelse så anskydninger undgås.
Skud på for langt hold ender tit med
en anskydning.
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Bosjökloster
Slott Höör
Jagt og Fiskemesse lørdag 27. august 2011
Storkøbenhavns Jagtforening har i år den fornøjelse at byde medlemmerne på en jagtoplevelse
til nabolandet Sverige, nemlig til Sveriges største
messe inden for
Jagt – hunde - skydning - fiskeri og fritid.

Vi har fundet en bus, der vil køre os til
Bosjökloster Slott og tilbage igen, så vi
gerne skulle spare en del af køerne, og kan
tillade os at have en dejlig dag sammen.
Opsamling /start vil være ved parkeringspladsen ved Naturcenter Vestamagers parkering på
Otto Baches Alle, lige for enden af Metroens
Vestamager station – kl. 7.00, så er vi fremme
ved Höör ca. kl. 9.00.
Her har vi så ca. 6 timer, til at bese messen
inden turen går tilbage til Naturcenter Vestamager kl.15.00, hvor vi forventer at være ca. kl.
17.00-17.30
Prisen for denne tur/oplevelse er så lav som
300,- kr. pr. deltager, og du må godt tage din
kone og børn med. Betalingen dækker transport
og indgang på messepladsen.
Fortæring og drikkevare er for egen regning.
Foreningen, vil dog være vært for en lille en til at
starte dagen på. Deltagerantallet er i første omgang sat til 50 stk., og tilmelding sker, efter først
til mølle princippet.

Skulle det vise sig at vi bliver 100 interesserede sætter vi en bus mere ind.
Bindende tilmelding sker til Ebbe Salling på
tlf. 3250 7140
eller mere praktisk på
Mail: kama-salling@mail.dk
senest onsdag, den. 15 juni 2011
Med jægerhilsen
Ebbe Salling
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Tirsdag

Mozartsvej 13, kld.th., 2450 Køben
6. september 2011

Sæsonstart
Mozartsvej 13, kld. th. 2450 København
SV.
kl. 19.30
Efter en forhåbentlig god sommer, og en
forhåbentlig vellykket tur til Jagtmessen i
Skåne, er vi klar til at starte vintersæsonens
tirsdagsmøder.
I aften skal vi fortælle om vores gode oplevelser fra bukkesæsonen og de gode idéer vi
fik i Skåne.
17. september 2011

Jagttemadag
Denne aften skal vi tale om jagttemaer,
Bente vil underholde og forsøge at få Rolf
til at fremtrylle noget spiseligt.
Følg med på hjemmesiden for at se det endelige program.
4. oktober 2011
Aftenen er ikke programsat endnu.
1. november 2011

Vinsmagning
I aften vil vi lave forsøg med, hvordan man
med små midler kan ændre vinens smag,
inden vi smager på udsøgte Franske vine.
15. november 2011

Sneppe arrangement
I aften vil vi få besøg af en habil sneppejæger der vil berette om sneppejagt i Danmark.

diana nr. 1 · 2011

gsarrangementer
havn SV · Arrangementerne begynder kl. 19.30, hvis ikke andet er anført
29. november 2011

Juleafslutning
Mozartsvej 13,kld.th., 2450 København SV.
Kl. 18.30
Årets store begivenhed, vi spiser en god julefrokost i vores forening, hvor vi garanteret
ikke går sultne hjem. Tilmelding nødvendig,
efter først til mølle princippet.
Til e-mail lise @kannik.dk –
Der er max plads til 28 deltagere
Pris 100 kr.
Husk mødetid KL. 18.30
17. januar 2012
Aftenen er ikke programsat endnu.
31. januar 2012
Aftenen er ikke programsat endnu
28. februar 2012

Jagt Bankospil
Igen i år, vil Ole Jervin underholde os alle
med et meget fint tilrettelagt bankospil, hvor
næsten alle går hjem med en eller anden gevinst.
13. marts 2012

Generalforsamling

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af udvalgsformænd i stående
udvalg
8. Valg af revisor
9. Fastsættelse af kontingent
10. Indkomne forslag
(forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i
hænde senest 24. februar 2012).
11. Eventuelt
27. marts 2012

Afslutning på vintersæsonen
I aften skal vi spise os mætte i en af vort lands
nationalspiser! Stegt flæsk med persillesovs
(ad libitum).
Bemærk vi starter kl. 18.30
Desværre er der max plads til 28 personer, så
tilmelding sker efter først til mølle princippet,
og seneste tilmelding er 13 marts 2012
Tilmelding til e-mail lise@kannik.dk
Prisen er stadig kun 100 kr. pr. snude.
Skulle du have nogle trofæer fra den forgangne jagtsæson, du gerne ville vise os andre, så
bring dem med denne aften.

Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i foreningens lokaler Mozartsvej
13 kld. th. 2450 København SV.
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Formandens – og stående
udvalgsberetninger
5. Forlæggelse af foreningens regnskab
diana nr. 1 · 2011
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Åbningstider for Riffelbanerne
Adresse og kontaktperson se www.SJF.dk
Indskydning 100 m
tirsdag

onsdag

torsdag

7/1 - 31/3
1/4 - 11/6

17-19

12/6 - 3/8

LUKKET

6/8 - 30/9

17-19

søndag

9:30-15

9:30-15

17-19

17-19

9:30-15

9:30-15

17-19

17-19

9:30-15

9:30-15

9:30-15

9:30-15

lørdag

søndag

9:30-15

9:30-15

17-19

9:30-15

9:30-15

17-19

9:30-15

9:30-15

9:30-15

9:30-15

1/10 - 9/12
10/12 - 8/1-12

lørdag

LUKKET

Bemærk: Sidste indskrivning er 1 time før skydningen slutter.
Hjorte- Elgbanen 100 m
tirsdag

onsdag

torsdag

7/1 - 31/3
1/4 - 11/6
12/6 - 3/8

LUKKET

6/8 - 30/9
1/10 - 9/12
10/12 - 8/1-12

LUKKET

Bemærk: Sidste indskrivning er 1 time før skydningen slutter.
LUKKEDAGE: Skyttecenteret er lukket på officielle helligdage, lørdag mellem langfredag og
påskedag samt 1. maj.
Seriepriser
Medlemmer
Dagkort
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Ikke medlemmer
25,-

Hjort/Elg (12 skud)

20,-

40,-

Vildsvin (20 skud pr. serie)

20,-

45,-

Indskydning/Træning (Én skive)

30,-

45,-
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Hvad sker der i

Natur- og Vildtplejeudvalget?
Efter en pause er der igen kommet ny energi i Natur- og Vildtplejeudvalget.
DJ har gennem kredsbestyrelserne i de 8 kredse valgt tre jægere i hver kreds til natur- og
vildtplejerådgivere. De får tre kurser på Kalø, for at de udvalgte jægere kan være klædt på, til
at besvare alle de spørgsmål, der forventes at blive stillet, når natur- og vildtplejerådgiverne er
helt færdiguddannet til august 2011.

Der bliver stillet store krav til dem, så derfor har DJ bestemt at, de skal have undervisning,
så de får et godt og bredt grundlag for de udfordringer, de vil blive stillet overfor.
Det er først og fremmest agerhøns og harer, som vildtplejerådgiveren har beskæftiget sig
med i efteråret 2010. Det var vådområder og søer der blev gennemgået i foråret 2011.
Alle deltagerne er jægere med en stor viden om jagt og natur. De fleste beskæftiger sig til
daglig med jagt, udsætning af fugle, skovbrug, landbrug eller lignende.
Danmarks Jægerforbund ser frem til et
frugtbart samarbejde med de frivillige naturog vildtplejerådgivere på tværs af de 8 kredse.
Antagelig skal vi tre natur- og vildtplejerådgivere fra kreds 7 deltage, på en eller anden måde, i “Vildtforvaltning og
miljøbeskyttelse i Femern Bælt regionen” en
undersøgelse, af agerhøns og harers antal og
levevilkår på Sjælland, der finder sted i dette
forår.
Fra Storkøbenhavns Jagtforening er der valgt to jægere til opgaven:
Ole Pedersen
Hanne Hauer
Vildtbiolog
Landskabsarkitekt
Landskronagade 67, 2. th., 2100 København Ø
Vagtelvej 35, 3. th., 2000 Frederiksberg
Tlf.: 3929 5981 / 4043 4024
Tlf. 4043 8746
pedersenlawaetz@dbmail.dk
hauer@email.dk
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Mink i Utterslev Mose
Poul Kannik fortæller, at for et par år siden
fik Storkøbenhavns Jagtforening en henvendelse fra Center for Park og Natur, fordi der
var et stigende problem med mink i Utterslev
Mose. Minken foretrækker at leve ved vandløb, søer og moser med en frodig bevoksning
på bredderne og er en fantastisk svømmer
hvilket betyder, at den kan udrydde vandfuglene i sit territorium.
Minken hører til de invasive arter og må
reguleres hele året, da den er uønsket i den
danske natur. I Utterslev Mose forsøger jægere at indfange minkene i opsatte fælder. Efter
de første par år med minkfælder var projektet
ved at lukke ned, fordi flere af jægerne faldt
fra. Men i efteråret 2010 startede Poul Kannik og en kollega fra jagtforeningen op igen,
og de tilser nu de udsatte fælder.
Kommunen har stillet fælder til rådighed.
Fælderne bliver flyttet rundt efter, hvor der er
sandsynlighed for at minken færdes og tilses
hver 3. dag. Minkene bliver lokket til fælderne af duften fra den udlagte lokkemad, som
fx. er makrelguf eller fiskeaffald. Går der et

dyr i fælden, så sender fælden automatisk en
SMS med besked til jægeren, der så tager ud
til fælden og afliver minken.

Gevinst i fælden
For Poul Kannik handler det ikke kun om
jagt, men også om at passe på naturen. En jægers opgave er også at bekæmpe skadedyr og
invasive arter, der truer den naturlige bestand.
Poul Kannik ser det også som en vigtig opgave at være med til at udbrede budskabet
om, hvad det vil sige at være jæger. Derfor
har han blandt andet deltaget i Mosens dag,
hvor flere af de besøgende fik en god snak om
de mange aspekter ved at være jæger.
Med venlig hilsen
Lærke Knudsen
Landskabsarkitekt,
Københavns Kommune

Opsætning af fælden
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Klubarrangementer

Karlin fra Holte vinlager førte de fremmødte jægere,
flere med ledsagere, rundt i den Italienske vinverden
Julebordets mange retter inden
sultne juleglade jægere og deres
ledsagere gik i gang med bordet.

Glade og veltilfredse jægere
hygger sig ved juleafslutningen.
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13

Kasseren klar til kamp, der
skal gøres istand på SJF
skydebanen inden Nordiske
Mesterskaber i jagtskydning.

Deltager hygge og afslapning
under mesterskaberne.
Poul og aftenens slagter er gået igang med
forlægningen af dyret.
Klubaften om forlægning
af Dåvildt.

Så er forlægningen ved at være slut, og de
dejlige dyrestege ligger klar til indfrysningen.

14

Hjælpeholdet hygger sig efter
en god arbejdsdag.

diana nr. 1 · 2011

Minijagtrejse til Jylland 17. – 20. november
Storkøbenhavns Jagtforening kan endnu engang tilbyde en minijagtrejse til Jylland.
Denne minijagtrejse er også egnet for
nye/urutinerede riffeljægere.

Ankomst torsdag aften og jagt fredag, lørdag samt søndag formiddag. Afrejse søndag
eftermiddag.
Hele arrangementet koster 3.500 kr., som
dækker tilpasning af våben, indskydning, jagt
fredag, lørdag samt søndag morgen/formidArrangementet falder i to dele:
dag og alle måltider samt en lille en eller to til
Første del:
Gennemgang af jagtriffel og jagtudstyr, samt halsen.
Der afskydes to ikke – trofæbærende dyr af
tilpasning og indskydning af jagtriflen på foreningens skydebane på Amager en dag i okto- tidligere nævnte arter. Yderligere afskudte dyr
samt trofæbærende dur afregnes efter prisliste.
ber/november.
Hertil skal lægges transport, (Der arrangeres samkørsel i private biler), ammunition og
Anden del:
evt. ekstra drikkevarer.
Selve jagtrejsen på en 500 tdl. stor jagtejenDer kan deltage max. 8 personer i jagtrejdom i Midtjylland.
Der vil være mulighed for at nedlægge pri- sen.
Tilmelding og yderligere information foremært ikke trofæbærende dyr af arterne råvildt
går hos Ole Pedersen på tlf. 3929 5981
og dåvildt. Er heldet med os, kan der også
E-mail: pedersenlawetz@dbmail.dk
komme kronvildt for.
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Medlemskab
af Storkøbenhavns Jagtforening
Man kan indmelde sig direkte via
vores hjemmeside: www.sjf.dk
eller ved at udfylde denne kupon
og sende den til nedenstående
adresse
Er du i forvejen medlem af Danmarks
Jægerforbund?
Nej

q

Ja

q

DJ-medlsnr.:

Navn:

Adresse:

Postnr.:

By:

Mail:
Fødselsdato:

q
q
q

Ordinært
Ekstraordinært
Husstandsmedl.

q
q
q

Seniormedlem
Ungdomsmedl.
Juniormedlem

Ordinært kr. 900,Ekstraordinært

kr. 290,-

Ordinært medlemsnummer
i DJ skal oplyses

Husstandsmedlem

kr. 400,-

Ordinært medlemsnummer
i DJ skal oplyses

Seniormedlem
Ungdomsmedlem
Juniormedlem

kr. 570,kr. 550,kr. 210,-

Fra det fyldte 65 år
Fra 16-25 år
Fra 0-15 år

Kuponnen sendes til:
Storkøbenhavns Jagtforening
c/o Ebbe Salling
Pilegård Alle 53
2770 Kastrup

Afsender:
Storkøbenhavns Jagtforening
Redaktionen, c/o Ebbe Salling
Pilegård Alle 53
2770 Kastrup

Kontingent 2011

