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Lån jeres
egen skyde-
vogn
i Kreds 7!

Skydevognen på Kalvebod skydeterræn

Giv dine medlemmer og dig selv en rigtig fornøjelig og lærerig skydedag
med Kredsens mobile skydevogn.

»Skydeplads«: Vi hjælper gerne med en egnet plads – såfremt du ikke selv
har et sted.

»Flyvske lerduer«: Der venter jer ca. 400 lerduer til at øve sig på, før i går
på jagt efter rigtige fugle.

»Laserpatroner«: Vi stiller laserpatroner til rådighed til afprøvning i dit eget
jagtgevær.

Hastighedsmåler: Til at måle haglhastighed på netop dine foretrukne jagt-
patroner.

Papirruller: Til afprøvning af dine jagtpatroners hagldækning i dit gevær.

»Indskydning« af jagtgevær med »One shot stock adjuster«

Flugtskydningsinstruktører: fra egen jagtforening kan medvirke, hvorved
prisen kan bliver reduceret.

Ring/mail: for at høre nærmere og bestille tid til jeres skydedag med Jæger-
forbundets mobile skydevogn.

Kontakt:
Ivan Møller, tlf: 4971-8751 mail: imille@mail.dk
Bent Christensen, tlf: 4636-4569 mail: ullaogbent@webspeed.dk
Torben Clausen, tlf: 4636-7274 Mail: torbenclausen@webspeed.dk

På gensyn: Torben Clausen
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Bestyrelse:
Poul Kannik (Formand) 20 11 54 53
Svend Isling (Kasserer) 36 78 82 83
John Thimsen (Sekretær) 36 47 23 26
Bente Post-Pedersen 47 76 51 56
Ebbe Saling 32 50 71 40
Hugo Emkjer 38 28 04 43
Jens Tilsted 20 74 04 19
Allan Pastoft (Suppleant) 40 15 66 53
Morten Emkjer (Suppleant) 24 29 09 65

Vildmålsudvalg
Søren List (Formand) 26 13 11 01
Henning Nielsen 42 64 94 75

Jagttegnsudvalg
FormandPoul Kannik, våbenkursuslærer 20 11
54 53

Medieudvalg
Morten Emkjer (Webmaster) 24 29 09 65
Bente Post-Pedersen
Svend Isling

Diana - Redaktion
Ole Pedersen (Ansvarsh.) 39 29 59 81
Landskronagade 67, 2.th.
2100 København Ø

Klubudvalg
Lise Kannik 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 så vidt muligt:
1. april, 1. august og 1. december.

Deadline:
1. marts, 1. juli og 1. november.

Annoncepriser:
Rabat for 3 gange: 15%
1/1 side kr. 1400,00
1/2 side kr. 650,00
Bagsside, inkl. tillæg for 1 farve: 2100,00

Oplag: 1200 eksemplarer.

Sats og tryk: AU-Kommunikation

Forsidebillede:
Halvvejsmøde

Det er noget Roed Ole
Det kan ikke være rigtigt at man skal lægge øre
til at høre formanden for DJ (danmarks jæger-
forbund) Ole Roed udråbe kredse og lokalfor-
eninger til en slags omrejsende tivoli med
skydevogn, jagtstier, riffelprøver og andet un-
derholdning for medlemmerne!

Det lyder måske lidt negativt, men hvem får
man til at stille op til diverse. arrangementer
når al forenings politik er fjernet fra lokale jagt-
foreninger og kredsene.

Så kunne I bare havde sagt til i tide, ja det er
rigtig nok. Men jeg havde ikke regnet med at
formanden billigede et så udemokratisk system
hvor alt forening politik skal gå gennem JKF
(jægerne kommunale fællesråd).

Hvad er fundamentet i Danmark Jægerfor-
bund er det ikke de lokale jagtforeninger som
med deres aktiviteter skaffer nye medlemmer og
bevarer de gamle og gennem deres kontingent
er med til at bære hele DJ.

Og hvad får vi så for vores kontingent?
- DJ siger de yder service, udgiver Jæger
- Kredsen administrerer skydevognen jagtsti

skydninger osv.
- JKF kontakten til kommunen.
- Lokal forening skydebaner, hundetræning,

undervisning af jagtegnselever klub aftener osv.
Det jeg vil forklare med den opremsning er

at det der har med forening politik skal holdes i
forening Kredse, lokalforeninger og DJ.

JKF skal være en stabs funktion knyttet til
lokalforeningen med kontakt til kredsen og DJ.

Det vil sige at repræsentanten vælges i for-
enings regie og ikke på et møde hvor det er
kommunen der skal tages stilling til så lad os
ikke blande tingene sammen foreningspolitik
med den politik der skal føres ud af til.

Poul Kannik
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En dejlig dag med svin i sigte
Da der er flere, der har spurgt til detaljerne
omkring vildsvinet, som jeg nedlagde medio
oktober 2009 på vores dejlige terræn i Flya-
hult, kommer her min lille historie fra den
mørke Smålandske skov.

Det er jo faktisk en jagthistorie af de helt
gode, da jeg egentlig aldrig skulle have siddet
på den plads, hvor jeg fik grisen for, men så-
dan er det jo tit tilfældighederne, der spiller
ind ved jagt.

Da vi var på vej ud til jagten om eftermid-
dagen 12. oktober, Frank og jeg i hans fanta-
stiske liebhaver-Mercedes, begyndte den lige
pludselig at sætte ud, da vi var halvvejs der-
ude. Der havde været problemer med den
forinden, og den gamle lastvognsmekaniker
mente, det måtte være noget med det elektri-
ske system. Nå, der stod vi så og måtte ringe
til SOS International og forsøge at forklare,
hvor vi nærmere befandt os – der var jo lige-
som ikke noget vejnavn eller husnummer!

Jørgen og sønnike kom og samlede os op,
og Frank aftalte at være til rådighed, når vej-
hjælpen kom.

Vi havde forinden også aftalt, at Frank
skulle tage tårnet nede ved bådehuset - hvor
han så to gode vildsvin til bukkepremieren,
og jeg skulle sidde i stigen længere ude ved
vejen.

På vej det sidste stykke med Jørgen spurgte
jeg Frank, om ikke det var bedst, at vi byttede
plads, så han sad tættere på vejen og ikke
skræmte hele skoven, når han skulle ud til
autohjælpen. Det kunne Frank udmærket se
fornuften i, og det blev vores aftale, hvilket
vores gode jagtleder Ole Jervin selvfølgelig
blev gjort opmærksom på. Jeg håber jeg er til-
givet, Frank ...

;-)
Det blæste lidt om eftermiddagen, men

frem mod solnedgang lagde vinden sig fuld-
stændig! Der var ikke en gang en hvislen fra
trætoppene, som der ofte er. Jeg havde endnu
intet set, ikke en gang vores faste gæst, mon-
sterharen, som plejer at komme og guffe æb-
ler. Forventninger var trods alt stadig store
frem mod solnedgang, da alt var klappet og
klart. Frank og jeg havde jo været rundt og
lægge en masse gode modne madæbler de for-
skellige steder, inkl. en god portion i den af-
lange lysning foran tårnet ned mod
bådehuset, hvor jeg nu sad.

Pludselig hører jeg tunge tramp i skovbun-
den oppe på bakken til højre for mig. Det er
lige efter solnedgang, men der er stadig mas-
ser af lys. Jeg kan ikke se dyret, men det er ty-
deligt, jeg kan følge lydbilledet oppe fra
bakken og ned gennem granerne mod lysnin-
gen mellem mig og bådehuset.

Umiddelbart tænker jeg, det må være et
større dyr – måske elg – og tager elektroniske
høreværn på. Lige da jeg har nået at gøre det,
står den der – grisen. Stor, sort og med sin
venstre bredside til – lige bagved slikstenen,
hvor der ligger en ordentlig bunke æbler ude
på ca. 60 meter – sikkert samme sted, hvor
Frank så to grise.

Den er meget målrettet og stiller sig og be-
gynder at guffe æbler. I høreværnene kan jeg
høre hvordan den smasker. Den er meget op-
mærksom og rejser skiftevis hovedet og lytterDet nedlagt vildsvin
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før den igen bukker hovedet ned og gnasker.
Jeg tænker, det er en ung gris, for den virker
ikke så stor, og der er ingens små grise med.

Jeg får riflen til kinden med den største
forsigtighed, får taget et godt sigte på den ne-
derste tredjedel af kroppen – lige over forlø-
bet – hvor hjertet sidder, og trykker af.
Knaldet lyder sammen med et lysglimt i
skumringen, og grisen stormer ind i skoven
til venstre og er væk.

Jeg får ringet til Ole og orienterer ham
samt anmoder om assistance til eftersøgning.
Han vil sende Jørgen og sønnike til stedet ind
ad grusvejen. Jeg gør Ole opmærksom på, at
jeg iværksætter eftersøgning, da det er en
mindre gris. Jeg er meget sikker på mit skud,
samt at den ikke kan være nået langt. Jeg tæn-
ker, at det bliver hurtigt mørkt nu, og det
handler om at finde grisen, mens det endnu
kan lade sig gøre, når vi ikke har en hund i
nærheden.

Jeg går ned og markerer skudstedet og fin-
der umiddelbart ikke schweiss, hvorefter jeg
går ind i skoven med eftersøgningslygten på
riflen tændt. Jeg når ikke ret langt ind, måske
20-30 meter, før jeg får øje på den liggende
helt stille på en knold med hovedet i retning
mod mig. Går stille og roligt hen mod den og
er klar til at give evt. fangstskud. Den virker
stendød, og da jeg prikker til den med støv-
len, får jeg bekræftet mit indtryk. Der ligger
til gengæld en del schweiss frem mod finde-
stedet, hvor den har tabt meget blod.

Jeg må indrømme, at jeg blev overrasket
over hvor stor den var, da jeg kom tæt på,
den virkede umiddelbart mindre i live, men
det er jo kun positivt. Den lugtede i øvrigt
kraftigt af trætjære fra skindet, så den har rig-
tig nydt godt af vores revirpleje og fået gnub-
bet sig godt og grundigt ind.

Jeg får via mobilen kontakt til Jørgen, som
hurtigt er der med Christoffer, og vi bliver
enige om, at vi må bede Niklaus om at kom-
me så tæt på, han kan, i sin Land Cruiser ...

Dyret bliver brækket og med møje og be-
svær trukket gennem det bakkede terræn op
til grusvejen, hvor Niklaus holder. Kuglen var
gået igennem den ene halvdel af hjertet og
havde knust et ribben på vej ud, kunne vi
konstatere, da den var brækket.

Hjemme på vores dejlige pensionat på Vi-
dingegården fortsætter arbejdet med at få
skindet af, og vi konstaterer, at det er en ung
han med synlige hjørnetænder.

Frank og jeg kunne nu rejse hjem til Dan-
mark igen efter en fantastisk morgen. For mig
blev det en dejlig dag med svin i sigte, og
Frank havde jo også Dianas held med sig og
skød noget så sjældent som en rå med paryk!

Jeg så desuden også en rå komme gående
med sit lam efter sig nede ved bækken, hvor
jeg sad i det gamle tårn ved de små graner.

Jeg kunne faktisk ikke komme til at afgive
skud pga. de lave graner. Det skal man lige
være opmærksom på i den stige. Det gjorde
nu heller ikke noget, jeg havde jo fået den
gris, vi har snakket så længe om...

Efter Jørgen havde taget den med hjem
deroppefra sammen med råen, ordnede Frank
og jeg resten i vores hjemmeslagteri på Ama-
ger. Af gode grunde kunne vi ikke veje grisen
brækket, men ved at veje alle de forlagte styk-
ker regnede vi os frem til, at den har vejet 67
kg brækket (med hoved og skind).
Peter Jensen, nyjæger i sæsonen 2009-10 og
medlem af Flyahult Jagtkonsortium

Parykrå
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Minijagtrejse:

Riffeljagt i Sydsverige
Forlænget weekend med riffeljagt for med-
lemmer af Storkøbenhavns Jagtforening i
dejlig afvekslende og vildtrig skov i Små-
land.
Afstanden er ca. 300 km fra rådhuspladsen i
København. Terrænet er på ca. 100 hektar og
ligger ved Träthultmåla, mellem Fagerhult og
Högsby, ved 23’eren.
I hvert arrangement indgår ophold med tre
overnatninger (torsdag, fredag og lørdag nat)
på velordnet pensionat med 2-personers væ-
relser samt gode toilet-, bade- og køkkenfaci-
liteter.
Pris for jagt og indkvartering pr. pers. er
2.400,- DKK + moms, der betales forud.
Forplejning og transport organiseres og beta-
les af deltagerne selv.
Fælde- og trofæafgifter efter fast prisliste.
• Terrænet er afvekslende og kuperet. Det gennemskæres af en bred rydning med en

kraftledning. Det giver god sigt fra opstillede tårne og stiger samt mulighed for sikre skud.
Desuden er der græsmarker og -enge på terrænet og et par fugtige partier i skoven.

• Kun seriøse henvendelser fra medlemmer af Storkøbenhavns Jagtforening. Der skal deltage
mindst seks jægere, gerne nye riffeljægere, pr. arrangement. Gruppen udpeger egen
tovholder.

• Undertegnede uddannet/erfaren jagtleder og medlem af Storkøbenhavns Jagtforening
deltager og leder hvert arrangement.

• Vi udbyder fem jagtarrangementer efter først til mølle-princippet (og kort før for hvert
arrangement afholder vi formøde med nærmere information og planlægning, i
København):

19.-22. august: Bukkejagt (weekenden efter premieren 16. august) samt evt. vildsvin.
16.-18. september: Bukke-, rålam- og vildsvinejagt.
14.-17. oktober: Elgkalvjagt (weekend efter premieren 11. oktober) samt alt jagtbart vildt.
11.-14. november: Alt jagtbart vildt samt vildsvinejagt (nat).
02.-05. december: Alt jagtbart vildt samt vildsvinejagt (nat).

For yderligere oplysninger, kontakt
Ole Pedersen, pedersenlawaetz@dbmail.dk, tlf. +45 40 43 40 24
eller Morten Friis Jørgensen, mfj@dj-freelance.dk, tlf. + 45 21 25 52 45.
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En fortælling fra livet der kunne være
sandfærdig!
For at begynde med begyndelsen! Vi er tre
mand der har haft jagten nogle år uden det er
lykkedes os at skyde en buk i maj.

Vi nærmede os den 16. 2009. Det var min
tur til at åbne, det var ligesom jagtglæden
manglede, jeg besluttede at ringe til Egon og
spørge om han ville bytte. Egon fortalte at
han ikke kom på bukkejagt hos sin nabo da
datteren var blevet forlovet “med en jæger”, vi
aftalte at jeg ville tage ned på jagter om man-
dag d. 17.

Og det er her min fortælling begynder,
den mandag skulle jeg arbejde samme med
Ole som hentede mig tidligt om morgnen.
Ved tretiden holdt vi atter hjemme hos mig
og nu var det bare om at komme ud af  Kø-
benhavn før klokken blev fire. Stikker hånden
ned i lommen – hvor var nøglen, “å” den
havde jeg glemt i morges, fat i Ole før han
kørte, kan du køre mig ned til Lise så jeg kan
få nøglen hjem. Medens jeg taler med Ole
opdager jeg at min genbo er hjemme, de har
en ekstra nøgle så de kan tømme postkassen,
så farvel til Ole ind og pakke camouflagetøj i
rygsækstolen riffel bundstykke osv det hele
samt hundene ud i bilen.

Jeg passerede tanken i Karlslunde ved fire-
tiden og slap for myldretiden. Vel fremme på
jagten får jeg luftet hundene medens jeg iførte
mig camouflagetøjet, hunde ind i vognen og
jeg begav mig ned på marken. Da jeg passere-
de gennem hestefolden og op på den ny bro
over åen blev jeg mindet om at den skulle
lyddæmpes. Der var heller ikke ryddet en vej
til vores post. Godt placeret på min stol er det
kun at vente på at bukken kommen forbi. Ef-
ter at have set på diverse rovfugle og fasan-
kokke kommer det man allermest frygter:
Kriller i halsen, men jeg var forberedt med
gajoler i rygsækken. Også den forhindring

blev overvundet, og så er det man sidder og
tænker: Al det besvær + den larm man har
siddet og lavet og så ja så står den der 20 me-
ter ude og esser, hvornår den kom husker jeg
ikke, op med riflen “ja” den stod lidt spids,
tusinde tanker fór gennem hovedet hvordan
er det, hvad sagde Bente, da hun underviste
om riffelskydning, turde jeg vente til den stod
med siden til, ville den springe?

Nu skulle det være, men hvad, der hang en
gren i vejen, Med så lidt larm som muligt fik
jeg flyttet mig tog godt sigte, skuddet faldt.
Bukken vælter om på højre side, et spjæt med
de to venstre løb.

Efter at have ventet jeg husker ikke hvor
lang tid går man ned til dyret. Det er på det
tidspunkt man savner en til at dele sin ople-
velse med.

Nå ja, jeg havde ikke hørt fra Egon, og så
er det godt at mobilen er opfundet, han hav-
de ikke set noget den 16., men var glad på
mine vegne. Nu var der ligesom taget hul på
riffeljagten og i efteråret var chancen der igen
men det er en hel anden historie.
Poul Kannik

Bukken og hundene Mickey og Dumle
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7. september 2010

Sæsonstart
Mozartsvej 13, kld.th., 2450 København SV.
kl. 18:30
Spisning, stegt flæsk med persillesovs (ad libi-
tum)
Bemærk tidspunktet er kl. 18:30.
Max. 28 personer, tilmelding nødvendig se-
nest 20. august 2010 (først til mølle princip-
pet gælder) Tilmelding sker på e-mail
lise@kannik.dk
Prisen bliver ca. 100 kr.
Klubudvalget

21. september 2010

Ølsmagning og
chokoladesmagning

5. oktober 2010

Besøg i
Hjemmeværnets samling
Poul Kannik

26. oktober 2010

LASER-skydning
med spændende præmier.
Hvad du ikke kan skyde dig til kan du måske
smage dig til

2. november 2010

Vinsmagning
Kom og smag vinen til vildtet
Ebbe salling

16. november 2010

Valg til JKF og delegerede
Smagsprøver på vin og vildt
Dagsorden
1. Velkomst
2. Valg af næstformand, sekretær og
repræsentant til det grønne råd.
3. Forretningsorden
4. retningslinier
5. Nyt fra kredsen
6. status på igangværende aktiviter
7. Kommene aktiviter - herunder møderække
8. Eventuelt
Poul Kannik

30. november 2010

Juleafslutning
Mozartsvej 13, kld.th., 2450 København SV.
kl. 18:30
Juleafslutning med spisning.
Bemærk tidspunktet er kl. 18:30.
Max. 28 personer, tilmelding nødvendig se-
nest 16. november 2010 (først til mølle prin-
cippet gælder) Tilmelding sker på e-mail
lise@kannik.dk
Prisen bliver ca. 100 kr.
Klubudvalget

11. januar 2011

Portvinssmagning
Ole Jervin

25. januar 2011

Bankospil
Ole Jervin

Tirsdagsarra
Arrangementerne begynder kl. 
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22. februar 2011

SJF Mesterskab i rafling

8. marts 2011

Besøg af Hedeselskabet
Kom og hør om læplantning
Morten

15. marts 2011

Generalforsamling
Der indkaldes hermed til ordinær generalfor-
samling i foreningens lokaler
Mozartsvej 13, kld. Med følgende dagsorden.

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens- og udvalgsberetninger
4. Forelæggelse af regnskabet
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af udvalgsformænd
7. Valg af revisor
8. Fastsættelse af kontingent
9. Indkomne forslag
10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalfor-
samlingen skal være formanden i hænde se-
nest 1. marts 2011

5. april 2011

Afslutning
Spisning, stegt flæsk med persillesovs (ad libi-
tum)
Bemærk tidspunktet er kl. 18:30.
Max. 28 personer, tilmelding nødvendig se-
nest 22. marts 2011 (først til mølle princippet
gælder)
Tilmelding sker på e-mail lise@kannik.dk
Prisen bliver ca. 100 kr.
Klubudvalget

angementer
19.30, hvis andet er anførtikke

Schweisshundfører på arbejde
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Miljøhensyn, støj og skydebaner
Bæredygtighed, miljøhensyn og naturgenop-
retning. Det er ord, der lyder i mange kom-
munale debatter i denne tid. Alle har travlt
med at kritisere andres forsømmeligheder.
Klager over støj er med i de overvejelser, der
indgå i miljøforbedringer, og der investeres
millioner på at formindske støjplager.

Det får os jægere til bogstaveligt talt at
spidse ører, for vi ved, at miljøhensyn er til
gavn for naturen og vildtet, men det indebæ-
rer bl.a. træning på skydebanerne.

By - og/eller sommerhusområderne sniger
sig ind på skydebanerne, som før var afsides
beliggende. Nogle skydebaner har på den
måde fået nye naboer, der ikke har jagt som
interesse. Derfor kan der opstå problemer
med kommuner, som skal tilgodese alles vel-
befindende. Kommunerne vil sikkert i første
omgang begrænse åbningstiderne for senere
måske at arbejde for lukning af de mest an-
vendte skydebaner.

Derfor arbejdes der i øjeblikket på at loka-
lisere denne udfordring i Danmarks Jægerfor-
bund Kreds 7 Nordsjælland.

Ønsker en kommune åbningstiderne for
træning nedsat, må kommunen kompensere
med muligheder andre steder. Og skulle en

lukning af en skydebane komme på tale, må
der kompenseres med en ny bane et egnet
sted i nærområdet.

Der samles materiale ind om skydebaner-
nes forhold i Kreds 7 til Danmarks Jægerfor-
bund for at kunne dokumentere behovet for
velfungerende træningsbaner. Danmarks Jæ-
gerforbund sætter en ære i at gøre eksisteren-
de baner så miljøvenlige som mulig.
Erfaringer og viden fra skydebaner, hvor det
er lykkes at nedsætte støjniveauet, kommer
andre baner i lignende situation til gode.

Med god vilje og godt samarbejde skal det
nok lykkes jægerne i Danmarks Jægerforbund
at bevare og oprette velfungerende, bæredyg-
tige og miljørigtige skydebaner også i fremti-
den.

En stor tak til Hanne Hauer fra Naturud-
valget i jægerforbundets Kreds 7, der arbejder
med disse problemstillinger, og held og lykke
til hende med opgaven.

Alle ønskes en god kommende jagtsæson,
og lad os love hinanden ikke at tale om luk-
ning af skydebaner, men positivt tale om flyt-
ning, hvis andet ikke er muligt.
Poul Kannik
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Åbningstider for Riffelbanerne
Adresse og kontaktperson se www.SJF.dk

Indskydning 100 m

tirsdag onsdag torsdag lørdag søndag

7/1 - 31/3 9:30-15 9:30-15

1/4 - 11/6 17-19 17-19 17-19 9:30-15 9:30-15

12/6 - 3/8 LUKKET

4/8 - 30/9 17-19 17-19 17-19 9:30-15 9:30-15

1/10 - 9/12 9:30-15 9:30-15

10/12 - 8/1-10 LUKKET

Bemærk: Sidste indskrivning er 1 time før skydningen slutter.

Hjorte- Elgbanen 100 m

tirsdag onsdag torsdag lørdag søndag

7/1 - 31/3 9:30-15 9:30-15

1/4 - 11/6 17-19 9:30-15 9:30-15

12/6 - 3/8 LUKKET

4/8 - 30/9 17-19 9:30-15 9:30-15

1/10 - 9/12 9:30-15 9:30-15

10/12 - 8/1-10 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 Ikke medlemmer

Dagkort 25,-

Hjort/Elg (12 skud) 20,- 40,-

Indskydning/Træning (Én skive) 30,- 45,-
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Udvalg for Natur og Vildtpleje
Hvorfor denne nye medlemsservice?
Vi er fire jægere i det nye Natur- og Vildtple-
je udvalg, der arbejder med beplantnings- og
vildtforbedrende foranstaltninger til gavn for
vildtets mulighed for at søge føde, finde yng-
lesteder, samt finde skjul og læ. Natur- og
Vildpleje udvalget arbejder med individuelle
rapporter til medlem af Danmarks Jægerfor-
bund, lodsejer, jagtkonsortier, til Grønne Råd
og til jægernes samarbejdsprojekter med kom-
muner.

Vi leverer en rapport med beskrivelse af
eksisterende forhold og planer om ønskede
forandringer samt beplantningsplaner og ind-
købslister. Disse rapporter gør det lettere for
myndighederne at overskue projektet og der-
med at bevilge tilskud og bevilge tilladelser til
beplantninger. Rapporterne er med til at få
en hurtig sagsbehandling, fordi de krav myn-
dighederne stiller er opfyldt i forvejen, eller
ansøgning om dispensation er med i udarbej-
delsen.

Kommunernes nye ansvar for naturområderne
De lokale myndigheder og Jagtforeningens
Kommunale Fællesråd har mange sammenfal-
dende interesser. Der fokuseres for tiden på at
bevare og beskytte den danske natur. Derfor
forhandles der med landbruget om, hvordan
det kan ske uden at landbruget mister indtje-
ning. Mange landmænd er også jægere, og de
har den daglige kontakt med naturen, de er
meget vågne overfor forandringer. Derfor bør
vi jægere hjælpe forvaltningerne i kommuner-
ne med at se nødvendigheden af gode jagtbe-
tingelser, så vildtbestanden bliver så sund og
stærk som muligt. Det kræver en udvidelse af
naturområder, levende hegn, remiser og vildt-
striber i brakmarker samt insektvolde og
randzoner uden sprøjtning. Når forvaltningen
får et godt samarbejde med jægerne, er forstå-
elsen for skydebaner også større.

Gode skytter er også aktive naturbeskytte-
re, deres indsats foregår for størstedelen af fri-
villige og ulønnede jægere, der i deres fritid
nurser om et lokalt naturområde til gavn for
både dyr og mennesker i kommunen.

Miljøministeriets vildtplantningsordning
har eksisteret siden 1934
Der bruges ca. 4 mio. kr. på ordningen, og
pengene tages fra jagttegnsmidlerne. Det be-
tyder, at der årligt plantes 1 mio. planter af de
2500 ansøgere (tallene er fra 2002). En un-
dersøgelse, foretaget af Forskningscenteret for
Skov og Landskab, har vist, at brugerne selv
køber et tilsvarende antal planter, det vil sige,
at der hvert år tilplantes 4-500 ha til gavn for
vildtet samt den øvrige flora og fauna. Under-
søgelsen viste også, at brugerne i mange tilfæl-
de kunne have god brug af en vejledning i
anlæg og vedligeholdelse af disse vildtplant-
ninger.

Hanne Hauer
Vagtelvej 35, 3.th 2000 Frederiksberg
Tlf. 38 34 23 46 mobil
E-mail: hauer@email.dk

Leif L. Engsbye
Stormøllevej 39, 4600 Køge
Tlf. 56 65 46 60 mobil 23 39 02 56
E-mail: lle@fritid.tdcadsl.dk

Poul Rzenno
Smøgen 2 Darup, 4000 Roskilde
Tlf. mobil 46 36 16 11
E-mail: rzenno@mail.dk

Jens Tilsted
Snoldevej 24 Tune, 4000 Roskilde
Tlf. mobil 20 74 04 19
E-mail: jens-smag-mig@hotmail.com

NYHED!
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Elgjagt i Nordnorge efterår 2010:

Eksklusiv jagtrejse til Harstad/Narvik
Få dit livs jagtoplevelse på klassisk elgjagt med gråhund i det nordnorske landskab. Overdådi-
ge panoramaer i fjeldet nær kyst og fjord med ca. 25.000 hektar jagtterræn, hvor der er både
voksne elge og kalve til afskydning. Lille konsortium på fire plus to danske gæster.
Afrejse CPH torsdag den 23. september kl. 17.45, hjemkomst CPH torsdag den 30. septem-
ber kl. 19.00.
Elgjagten starter 25. september, og hvis kvoten hurtigt skydes, tager vi evt. i skovfjeldet/til
Lapland og jager bl.a. tjur og urfugl.
Pris i DKK inkl. flyrejse t/r, norsk jagttegn, billeje samt fortæring og ophold: 7.000,- kr.
Fældeafgift: 1000,- kr. Trofæafgift elgtyr 400,- kr. pr. tak, dog maks. 4.000,- kr.
Tilmelding senest 10. august af hensyn til køb af flybilletter, formøde og planlægning mv. til
Morten Friis Jørgensen, mfj@dj-freelance.dk eller
tlf. + 45 21 25 52 45

Minijagtrejse til Jylland
Den 18.-21. november
Storkøbenhavns Jagtforening kan endnu engang tilbyde en minijagtrejse til Jylland. Denne
minijagtrejse er også egnet for nye/urutinerede riffeljægere.

Arrangementet falder i to dele:
Første del:
Gennemgang af jagtriffel og jagtudstyr, samt tilpasning og indskydning af jagtriflen på for-
eningens skydebane på Amager en dag i oktober/november.
Anden del:
Selve jagtrejsen på en 500 tdl. stor jagtejendom i midtjylland. Der vil være mulighed for at
nedlægge primært ikke trofæbærende dyr af arterne råvildt og dåvildt. Er heldet med os, kan
der også komme kronvildt for.

Ankomst torsdag aften og jagt fredag og lørdag samt søndag formiddag. Afrejse Søndag efter-
middag.
Hele arrangementet koster 3.200 kr., som dækker tilpasning af våben, indskydning og jagt
fredag og lørdag samt søndag morgen, helpension, en lille en eller to til halsen og afskydnin-
gen af to ikke-trofæbærende dyr af tidligere nævnte arter. Yderligere dyr, samt trofæbærende
dyr afregnes efter prisliste.
Hertil skal lægges transport (Vi arrangerer samkørsel i private biler), ammunition og drikke-
varer.
Der kan deltage max. 8 personer i jagtrejsen. Tilmelding og yderligere information foregår
hos Ole Pedersen på tlf.3929 5981. E-mail: pedersenlawaetz@dbmail.dk
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Foreningsbladet DIANA kommer på nettet
Som en reaktion på de stigende portopriser,
samt den kendsgerning at flere og flere fore-
trækker elektroniske dokumenter frem for al-
mindelig brevpost, kan du fremover læse og
udskrive foreningsbladet DIANA fra vores
hjemmeside “www.sjf.dk” DIANA.

Bestyrelsen håber derfor, mange vil benytte
sig af muligheden for at fravælge bladet pr. al-
mindelig brevpost

Du kan på hjemmesiden “www.sjf.dk”
DIANA Fravalg af medlemsblad fravælge for-
eningsbladet som almindelig brevpost, og
hvis du samtidig opgiver din e-mail adresse,
vil du modtage en mail, når der er lagt et nyt
blad på nettet, samt når der er andre væsentli-
ge oplysninger.

Din e-mail adresse bliver ikke offentlig tilgængelig ved tilmelding.
Fordele for foreningen ved brug af elektronisk post:
• Sparer penge til trykning
• Sparer penge på porto
• Sparer tid på at pakke og sende
• Mindre miljøbelastning

Henvisning til forslag fremført på generalforsamlingen marts 2010.
På grund af omkostningerne til trykning og forsendelse af almindelig brevpost vil bestyrel-

sen arbejde på, at kommunikation fra foreningen til de enkelte medlemmer sker via e-mail,
medmindre andet er bestemt af generalforsamlingen. Foreningen kan til enhver tid i det kon-
krete tilfælde vælge i stedet at kommunikere med medlemmerne med almindelig brevpost.
Selvom foreningen generelt kommunikerer via e-mail, kan foreningen for en periode indgå en
ordning med konkrete medlemmer, der ikke har egen e-mail adresse, hvorefter der med disse
kommunikeres med almindelig brevpost.

Det kræver ADOBE READER at læse bladet. programmet kan, hentes gratis via
hjemmesiden

NYHED!
NYHED! NYHED!
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Undertegnede ønsker medlemskab af Storkøbenhavns Jagtforening
Er du i forvejen medlem af Danmarks Jægerforbund?

Sendes til: Storkøbenhavns Jagtforening  ·  Landskronagade 67, 2.th.  ·  2100 Kbh. Ø

Nej Ja DJ-medlemsnr.:

Navn:

Adresse:

Postnr.:                        By:

Jeg er født år 19 __ __ (udfyld venligst)

q q

Indmeldelse kan også ske via hjemmsiden
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