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Skydevogn på
Kalvebod skydeterræn

Giv medlemmer og dig selv en rigtig
fornøjelig og lærerig skydedag med den
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 jagtpatroner.

Lån Kreds 7
skydevogn
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 Jægerforbundets
mobile skydevogn.
Kontakt: Torben Clausen,
tlf: 47 38 76 10 / 30 28 76 10
mail: torbenclausen@youmail.dk

Se rejsetilbud på side 14
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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

24 29 09 65

Klubudvalg
Lise Kannik

20 11 54 53

Fangstudvalg
Poul Kannik

20 11 54 53

Det store punkt på repræsentantskabsmødet i Jægerforbundet 2012 var valg af formand til Danmarks Jægerforbund.
Ole Roed Jakobsen blev udfordret af Claus
Lind Christensen.
Det var her, vi skulle vælge mellem det
kendte og det ukendte. Det kendte er en hurtigt udskiftning af medarbejdere og gerne ledere. Det sidste er, at direktøren fratrådte
dagen før repræsentantskabsmødet.
Kan vi som medlemmerne være tjent med,
at vores forbund ikke fungerer?
Hvad får vi nu!
En ny formand der lover os samarbejde og
åbenhed. Det lyder godt nok ikke af meget,
vil nogen sige. Men det er nu vi som grøn organisation skal bestå den store prøve, hvor vi
alle bakker op om jagtens sag.
Med disse ord ønsker vi fra Storkøbenhavns Jagtforening den nye formand velkommen.
Med jægerhilsen

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

Poul Kannik
Formand

Diana udkommer to gange årligt:
Deadline: for næste nr. 16. nov. 2012
Diana - Redaktion
Ebbe Salling (Ansvarsh.)
Pilegård Allé 53, 2770 Kastrup
Mail: kama-salling@mail.dk

32 50 71 40

Hanne Hauer, Vagtelvej 35, 3.th, 2000 Frb
Mail: Hauer@email.dk
40 43 87 46
Annoncepriser:
1/1 side kr. 1200,00 – farvetillæg 150,1/2 side kr. 600,00 – farvetillæg 100,Bagsside, inkl. tillæg for 1 farve: 1800,00
Oplag: 1200 eksemplarer.
Sats og tryk: AU-Kommunikation
Forsidebillede:
® Ebbe Salling, Stor Korsnæb
® øvrige billeder fotografen
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Hunting Museums trofæudstilling.
Læs mere side 12
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Jagt – en god oplevelse fra start
Af Ebbe Salling / Foto Ebbe Salling
Danmarks Jægerforbund er i dag den landsdækkende forening, der tegner mange af de
mennesker, der har jagt som hobby. Tidligere
var det sådan, at det hovedsalig var personer
med tilknytning til land- og skovbrug, der gik
på jagt. I dag er det heldigvis også andre, der
fatter interesse for jagt som hobby, fordi de
godt vil ud og nyde den rigtige natur og ikke
kun med en golfkølle i hånden.
Som nævnt, trækker jagten flere og flere
ikke miljøbelastede personer til jagtens glæder.
Det medfører at der bliver flere og flere nyjægere i vores kreds.
Når man står der som ny jæger, og lige har
bestået jagtprøven, vil man med lethed kunne
sammenligne sig med Moses ved Det Røde
Hav. Hvordan kommer man nu videre med
sin hobby?
De fleste nyjægere har formodentlig været
med på en jagt engang, men ved den lejlighed
bemærker man ikke dybere hvad det hele går
ud på og hvilken betydning de forskellige ting
der foregår har, for at man får en god dag.
Det er givet, at du under jagttegns undervisning, har været inde og berøre de forskelli-

Vildt parade på Freddal efter Nytårsjagt
4

ge regler og forordninger, der hører med til
en god jagtdag.
Vi vil her gennemgå nogle af de forhold,
du kan komme ud for, så du ikke kommer
helt uforberedt på din første jagt.
Din jagtinvitation kan være skriftlig, meget
festlig og indeholde de oplysninger, du har
brug for om møde tidspunkt og sted for den
kommende oplevelse.
Den kan oplyse, hvad du skal medbringe
af fortæring eller oplyse, at der serveres div.
måltider i forbindelse med jagtdagen.
Indholdet kan også være hvilke vildtarter,
der må skydes på jagten, og om du skal bruge
særlige patroner mv.
Denne form for jagter er som oftest på de
større steder samt på offentlige arealer af forskellig art.
Festligholdelsen af en jagtdag kan have forskellig begyndelse.
Når du møder op på terrænet hilser du på
alle jagtdeltagerne ved din ankomst, først på
vært og efterfølgende på alle de øvrige deltagere. (husk at tag en evt. hat af).
Det er vigtigt at du husker disse formaliteter, for du kan aldrig vide om der er udpeget
en Jagtfiskal på jagten. Jagtfiskal er dagens
opsynsmand/kontrollant der sikrer at alle deltagere på jagten opfører sig pænt og jagtetisk
samt holder øje med at farlige situationer ikke
opstår. Det er så hans opgave, at komme med
de festlige indslag ved jagtens afslutning, og
bestemme størrelsen på bøderne, til dem der
alligevel har forsyndet sig mod en af reglerne i
løbet af dagen. Denne bøderunde er normalt
et festligt indslag i jagten inden en dejlig dag
er slut.
Forordningen med en Jagtfiskal er en ordning, der stammer helt tilbage fra Kong Christian Den Femtes Danske lov af 15-04-1683,
så den har nogle år på bagen.
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Jagthytte i Færgelinden Jægerspris
I dag skeler man ikke så meget til den
gamle lov, men reglerne er stadig gældende
og en af vores jagtkollegaer Ib Møller fra
Bornholm har redigeret en lille håndbog i
vinteren 2010-2011, som vi har fået lov at
trække lidt ud af til brug i Diana og på vores

hjemmeside og vi vil fremadrettet komme
med indlæg begge steder om jagtetik.
Skulle din første jagt ikke være en stor selskabsjagt, men en tur på reviret sammen med
5-6 gode kammerater, gælder de etiske regler
alligevel. Sandsynligheden for at man udpeger
en jagtfiskal er ikke stor, men opfør dig korrekt alligevel. At bære skydevåben forpligter
altid bæreren til god og korrekt opførsel.
At gå på jagt og blive en god jæger, kan
man ikke læse sig til, men man kan i bøgerne
få et indtryk af, hvad det hele går ud på, og så
må man ud i naturen på revirerne og lære alt
det praktiske ved at studere jagt kammeraternes adfærd under jagterne.
Desværre findes der også jægere, der blæser
på normerne, men hvis du først har studeret
bøger og blade, kan du hurtigt finde ud af
hvilke jægere, du skal lægge mærke til og tage
ved lære af.

Minijagtrejse til Jylland
Den 22.-25. 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 foreningens 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 eftermiddag.
diana nr. 2 · 2012

Hele arrangementet koster ca. 3800 kr.,
som dækker tilpasning af våben, indskydning
og jagt fredag og lørdag samt søndag morgen,
helpension, en lille en eller to til halsen og afskydningen 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
drikkevarer.
Der kan deltage max 8 personer i jagtrejsen. Tilmelding og yderligere information
foregår hos Ole Pedersen på tlf.4043 4024.
E-mail: pedersenlawaetz@dbmail.dk
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Repræsentantskabsmøde i
Danmarks Jægerforbund 16. juni 2012
Af Ebbe Salling / Foto Ebbe Salling
Dette års repræsentantskabsmøde var der set
hen til med stor spænding, for som hovedparten af Jægerforbundet nok har kunnet mærke
i det forløbne år efter det sidste Repræsentantskabsmøde, har luften været tyk af gisninger om vi skulle have ny landsformand eller
om de to kandidater hver for sig har gjort,
hvad der stod i deres magt for at vinde formandsposten.
Mødesalen fyldt med interesserede og spændte
mødedeltagere.

Kreds 7 samlet til formøde inden repræsentantskabsmødet.

Lind Christensen havde måske den fordel, at
han turde gå op imod den siddende formand,
og derigennem fik sympati fra de mange, der
gennem årene ikke har været helt tilfreds med
Jægerforbundets gøren og laden, og dermed heller ikke med den siddende formand, for i sidste
ende er det jo ham, der styrede butikken.
Stemningen på mødet var fra begyndelsen
højspændt, for ingen vidste med sikkerhed,

Ole Roed Jacobsen havde, hvis man skal se
på fordele i denne valgkamp, det lille forspring
at han var den siddende formand, men Claus

Udfordreren til formandsposten Claus Lind
Christensen på podiet for at fremlægge sine
SJF var på mødet repræsenteret af Hanne Hauer, visioner for Danmarks Jægerforbund i
Lise Kannik, Poul Kannik og Ebbe Salling.
fremtiden.
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Resultatet af den kender vi alle i dag, Claus
Lind vandt med et flot stemmetal, så nu har
Danmarks Jægerforbund fået en ny formand.
Til jer som ikke selv har bemærket det, har
der været et fyldigt referat fra mødet i Jæger
umiddelbart efter mødet.
Storkøbenhavns Jagtforening har medlemmer til at sende ni delegerede til repræsentantskabsmødet, men kun fire var draget af
sted til Kolding, så godt vi ikke blev tungen
på vægtskålen.

Strække ben pause medens optællingen om
formandsvalget stod på.
hvordan dagen ville forme sig. Talelysten var
meget begrænset frem til punktet valg af formand. Her kom så forskellige løjtnanter på
talerstolen og talte for Ole Roed og andre soldater og talte for Claus Lind. Ordvekslingen
bølgede frem og tilbage og da alle de som
mente, at de havde noget vigtigt at fremføre
havde gjort det, kom den skriftlige afstemning.

Claus takker for valget til ny formand for DJ.

Udarbejdelse af remiser, levende hegn,
haver og parker
Ring 40 43 87 46 eller hauer@email.dk

Hanne Hauer
Landskabsarkitekt MDL
DJ. Vildtplejerådgivere
Vagtelvej 35, 3 sal, th.
2000 Frederiksberg
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Tirsdagsarrangem

Mozartsvej 13, kld.th., 2450 København SV · Start kl. 19.30, hvis ikke ande
11. september 2012

Første klubaften efter en
velfortjent sommerferie
Robert Andersen og Ole Pedersen kommer og
beretter om deres oplevelser på jagtsafari i Afrika henholdsvis i Namibia og Sydafrika.
Aftenen vil helt sikkert bringe mange spørgsmål
frem om priser og udbytter mv.

25. september 2012

Besøg på Krudtværket i
Frederiksværk kl. 18.00
Frederiksværk er ikke en by som mange af os
har den store tilknytning til, men som krudtby
har den en historie, der går helt tilbage til
1757-58, hvor generalmajor J.F. Classen anlagde værket for at forsyne rigets forsvar med
krudt. Helt frem til 1965 var værket produktivt,
og fremstillede også krudt til jagtbrug. Flere af
os er nok stødt på patroner fra Frederiksværk
uden at tænke over at de blev fremstillet på en
flere hundrede år gammel fabrik.
Aftenens arrangement starter kl. 18.00, hvor vi
mødes uden for krudtværket på Krudtværks Alléen 1. Vi får en sandwich, så vi ikke blive helt
brødflove, inden vi starte rundvisningen, der varer 1½ time kl. 18.30.
Da vi har guide på rundvisningen, er tilmelding
nødvendig, og det skal ske inden den, 20. september til Svend Isling på mail svendisling@hotmail.com eller tlf. 36 78 82 83

Til smagningen vil der blive serveret lidt brød
og pølse, hvorfor det er nødvendigt med et lille
deltagergebyr på kr. 50,00 pr. næse.
Da pladsen hos Skovgaard er større end vi er
vant til, er I meget velkomne til at tage konen
og evt. venner med.
Tilmelding er nødvendig – til Ebbe Salling på
mail kama-salling@mail.dk eller 20 90 28 76 senest den, 2. oktober 2012
Vær opmærksom på, at først når deltagergebyr
på konto 6515-3050524794 er betalt er tilmeldingen accepteret.

30. oktober 2012

Besøg Zoologisk Museum
Fra nord til syd
Det hele begyndte først på året. Jeg blev ringet
op af Abdi Hedayat fra Zoologisk museum, han
ville gerne have hjælp til indskydning og træning.
Han skulle med på isbjørnejagt for at samle
skeletter ind til Zoologisk museum og for at
komme med, skulle han træne og det var Storkøbenhavns Jagtforening i stand til at hjælpe
ham med. Abdi lovede mig, at vi så til gengæld
skulle få en spændende rundvisning på museet
og når vi er trætte af indtryk, vil vores huskok
Thomas Nielsen overraske os med lidt spiseligt.

9. oktober 2012

Vinsmagning kl. 18.30
hos Skovgaard vine Vallensbækvej 6, 2605
Brøndby
Vi skal smage på vin, der passer sig til vildt. Vi
har valgt at lægge det hos Skovgård Vine for at
få de helt rigtige omgivelser.

8
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menter

i klublokalerne

et er anført · Tjek hjemmesiden wwwsjf.dk for nye tilbud og evt. aflysninger
Arrangementet kommer til at koste 100 kr for
medlemmer og 200 kr for gæster, der er max
antal deltagere på 30 så meld dig til
poul@kannik.dk senest den 9. oktober

mail lise@kannik.dk senest den, 1. november og
det foregår efter først til mølle princippet, da
der er begrænset antal pladser ca. 24. For deltagelse erlægges 100,00 kr. person.

6. november 2012

8. januar 2013

Årsmøde i JKF
Storkøbenhavn kl. 18:30

Årets første klubaften

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning for jagtforeningernes
kommunale fællesråds virke
3. Valg af formand
4. Valg af bestyrelse
5. valg af suppleant
6. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse
7. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

13. november 2012

hvor vi skal ønske hinanden godt Nytår.
Denne aften skal vi se på nyt Jagttøj. Benjamin
Hansen fra Outfox jagtbeklædning kommer og
viser os det nyeste jagttøj på markedet. Der bliver mulighed for at prøve og erhverve noget af
det nye tøj, så vi er klar til næste sæson.

22. januar 2013

Det nye års Jagt Banko
Igen i år har vores gode arrangører sørget for
fine præmier, så vi kan få en hyggelig aften, og
forhåbentlig får alle noget med hjem. Gå ikke
glip af denne oplevelse.
Skulle du kende en præmie sponser, hører vi i
bestyrelsen gerne fra dig.

Besøg af Konservator
Mogens Westphal

5. februar 2013

Han vil indvie os i hvad hans arbejde som Zoologisk konservator består i, og hvordan vi som
jægere skal behandle vores bytte, hvis vi ønsker
at få det bevaret som trofæ for eftertiden, og
ikke mindst som pynt i vores private jagtstue.
Kom og få en hyggelig aften med en masse ny
lærdom.

Henrik og Kenneth fra Gamekeeper Hunting
tours kommer og fortælle om udenlandske jagtarrangementer i Polen, England, Irland og New
Zealand mv. samt hvordan man arrangerer disse
rejser som individuelle og grupperejser. Der venter
os helt sikkert en stor og inspirerende oplevelse.

27. november 2012

Juleafslutning kl. 18.30
og det er kl. 18.30
Årets store begivenhed hvor vi ønsker hinanden
glædelig jul. Dermed dog ikke sagt, at vi ikke
kan gå på jagt sammen i december. Tilmelding
til arrangementet skal ske til Lise Kannik på
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Skal vi igen ud at rejse

26. februar 2013

Portvinssmagning
Vores mand på denne opgave er sikkert på tur i
Portugal for at finde nye Portvine. Han har ikke
i skrivende stund svaret tilbage, men følg med
på vores hjemmeside www.SJF.dk eller i næste
nummer af DIANA, der kommer i begyndelsen
af januar 2013.
(fortsættes på side 13)
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Åbningstider for Riffelbanerne 2012
Adresse Selinevej 5, 2300 Kbh.S – kontaktperson se www.SJF.dk
Indskydning 100 m
tirsdag

onsdag

torsdag

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

lørdag

søndag

9:30-15

9:30-15

9:30-15

9:30-15

9:30-15

9:30-15

9:30-15

9:30-15

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

17-19

17-19

12/6 - 6/8

LUKKET / Sommerferie

7/8 - 30/9

17-19

17-19

1/10 - 10/12
11/12 - 8/1-2013

LUKKET

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

onsdag

torsdag

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

17-19
LUKKET / Sommerferie

7/8 - 30/9

17-19

1/10 - 10/12
10/12 - 8/1-2013

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

Hjort/Elg (12 skud)

30,-

50,-

Vildsvin (20 skud pr. serie)

30,-

50,-

Indskydning/Træning (Én skive)

50,-

80,-

Tjek altid vores hjemmeside www.sjf.dk
10
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Sommer uden våben, men med kamera
på Island
Af Ebbe Salling / Foto Ebbe Salling
En lille del sommer var kommet over os her i
Danmark, og jeg havde da også mødt jagtkollegaer, der havde skudt den første sommerbuk. Det var ikke tilsmilet mig at få den
mulighed, så ferieplanerne gik i en anden retning nemlig nordpå for at besøge en tidligere
dansk besiddelse Island. Et land som jeg ikke
tidligere har besøgt på trods af snart 50 års
medlemskab af foreningen Norden med div.
tillidsposter i bagagen.
Mine forventninger til Island var store. Jeg
glædede mig til at se de mange Fosser, Gejsere og varme kilder, som man gennem tiden
har hørt så meget om, men de to sidste ting
var der ikke så mange af som forventet, men
oplevelsen af den islandske natur var alligevel
meget betagende.
Island er større end man umiddelbart regner med, og hvis man vil køre rundt om øen,
skal men regne med en tur på mindst 2000
km. Turen blev på 3200 km inden bilen igen,
efter 14 dages ophold i den solbeskinnede natur, blev afleveret i Keflavik.
Som tidligere nævnt var det ikke en jagtrejse, men når man kører rundt i den skønne
natur og ser den ene spændende fugl efter den
anden, kan det ikke undgås, at jagtinstinktet

Páll Reynisson ejer og leder af museet.
12

Trofæudstillinger.
vækkes ud over det, man kan få puttet i
digitalkameraet.
Når man kender lidt til Islands natur og
dens beliggenhed, er man godt klar over, at
jagt på store pattedyr ikke lige er det, man
skal forvente sig mest af, men forskellige fuglevildtarter var der mange af, også nogen vi
ikke støder på her i Danmark.
Af firbenet vildt findes Polarræv og Rener
til vands Sæler og måske en Hval.
Af flyvende vildt Ænder, Gæs og Søfugle
bl.a. Søpapegøjen.
Af det flyvende vildt var der meget, og tilgangen af unger var stor.
Når man kørte rundt, kunne man ikke
lade være med at fotografere de mange spændende fugle i deres rette element.
Den dag Gullfossen og Gejserne blev besøgt gik turen helt ned i det sydlige af øen til
byerne Eyrarbakki og Stokkseyri. Byer som
var meget tyndt befolket og som så forfaldne
og nedslidte ud.
Stor var overraskelsen, da der pludselig
dukkede et skilt op på en husgavl med ordene
Hunting Museum i Stokkseyri. Bilen blev
parkeret og vi gik mod indgangen. På den anden side af døren mødte der os en åbenbaring
af udstoppede dyr og fugle fra det meste af
verdenen og den venlige museumsejer ved
navn Páll Reynisson bød velkommen til hans
eget lille paradis af jagttrofæer og våben, som
diana nr. 2 · 2012

han har hjemført i forbindelse med jagtture
rundt i verdenen.
Mange af hans Afrikanske trofæer er skudt
med jagtpistol. For Páll er våbenet og ammunitionen også meget vigtig, så alt ammunition
er ladet af ham selv hjemme på genlader
værkstedet.
Som det fremgår af foto illustrationen, er
det en imponerende samling.
Stokkseyri Hunting Museum er bestemt et
besøg værd, hvis man besøger Island, og med
en køretur på kun ca. 40 minutter fra Reykjavik, er det en overkommelig tur. En stor tak
til Páll for venlig modtagelse af os, og fordi vi
måtte forevige hans trofæer i Diana.
Hvis man vil vide mere, kan museets
hjemmeside findes på www.hunting.is hvor
andre oplysninger om jagt på Island også findes.
Herefter gik turen videre rundt på Island
mod solen, hvilket ikke er normalt, men det
medførte, at turiststrømme ikke var den samme, så man havde tid til at fordybe sig i naturen og de mange fugle, vi mødte på vores vej.
Som det fremgår af fotos, mødte vi de forskellige fugle på deres egen hjemmebane, og
det blev til adskillige fuglebilleder inden vi
vendte næsen hjemad efter 14 gode dage i
den islandske natur.

Tirsdagsarrangementer
fortsat fra side 9
12. marts 2013

Generalforsamling
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere (2 stk.)
3. Valg af referent
4. Formandens forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
5. Forelæggelse af udvalgenes beretninger til
godkendelse
6. Regnskabsaflæggelse
7. Behandling af indkomne forslag
8. Fastsættelse af kontingent
9. Godkendelse af budget
1)
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer
2)
11. Valg af 2 suppleanter
3)
12. Valg af 1 revisorer og en revisorsuppleant
4)
13. Valg af udvalgsformænd
14. Eventuelt
På valg er:
1)
Allan, Jens, Ebbe.
2)
Morten, Hanne.
3)
Hans Henrik, Ole Pedersen.
4)
Søren, Lise, Poul, Morten, Ebbe.
Efter generalforsamlingen afholdes der
kostituerende bestyrelsesmøde

9. april 2013 kl. 18.30

Afslutning
Spisning, stegt flæsk med persillesovs (ad
libitum)
Bemærk tidspunktet er kl. 18:30.
Max. 24 personer, tilmelding nødvendig senest 13. marts 2012 (først til mølle princippet
gælder) Tilmelding sker på e-mail lise@kannik.dk
Prisen bliver ca. 100 kr.

Stor Regnsporve, Rødstrubet lom, Rødben,
Hjejle og svømmende gåsefamilie.
diana nr. 2 · 2012
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Minkregulering
Af Ebbe Salling / Foto Ebbe Salling

Klapfælde gøres klar til brug.

Fællestiltag mellem De Grønne
Organisationer og Naturstyrelsen.
I begyndelsen af sommerferien meddelte
Danmarks Jægeforbund, at de sammen med
de andre Grønne organisationer havde sagt ja
til at gå ind i et projekt om Minkregulering i
nærmere udpegede indsatsområder, omkring
København. Områderne er: Mølleåen, Furesøen Farum Sø, Bastrup Sø, Burre Sø og Vestamager. Det skal dog bemærkes, at vi
allerede har en halv aftale med KBH. kommune om Utterslev Mose, som vi skal se, om
vi kan få genopfrisket. Den indgår dog ikke i
dette projekt.
JKF repræsentanter blev i den forbindelse
bedt om, at finde jægere, der af frivillighedens
vej ville deltage i denne regulering.
Men da vi befandt os midt i ferien, og
vildkonsulenten i vores område Sven Norup

“Sort Sol” i Brøns den 19., 20. og 21. oktober 2012
(uge 42 - efterårsferie)
Fredag den 19. oktober.
Kl. 12,00: Busafgang, Mødested bag Frederiksberg Rådhus.
Ankomst til Brøns Kro til kaffe og kage
Indkvartering
Sort sol, hvis der er fugle den aften.
Aftensmad
Lørdag den 20. oktober.
Kl. 08,00: Morgenmad og madpakker på
Brøns Kro
Dagens tur omfatter:
Ballum/ kystvejen
Bådsbøl Ballum / Lorenzens familiemuseum. (Entré)
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Højer by, mølle og sluse, Tønder, Rudbøl
m/shopping (husk pas), Møgeltønder
Sort sol med uddannet guide fra Sort Safari
Sen aftensmad
Søndag den 21. oktober.
Kl. 08,00: Morgenmad på Brøns Kro
Hjemtransport med kort ophold i Ribe. Der
vil være tid til at se domkirken.

Rejsen gennemføres kun ved
minimum 25 pers.
Tilmelding til hauer@email.dk senest den
19. september.
Samlet pris kr. 1.995
(tillæg for eneværelse +300 kr.)
Børn fra 7 til 12 år børnepris: kr. 995,00

diana nr. 2 · 2012

også var på ferie, var det ikke nemt, at rekruttere frivillige til denne nonprofit opgave.
Men da vi i JKF Storkøbenhavn tager en
sådan henvendelse alvorlig, deltog Hanne
Hauer JKF Frederiksberg og undertegnede i
kurset, som afholdtes den, 2. september i
Lyngby Gladsaxes klubhus i Virum.
På kurset gennemgik vi det lovformlige
indhold i regulering af pelsdyr, samt en gennemgang af de fælder, der anvendes til reguleringen.
Den praktisk del af fældefangst blev gennemgået på plænen, med efterfølgende afprøvning ude på steder, hvor man kunne
forvente mink ville komme. Selv i Mølleåen,
til stor undren for kanosejlende naturelskere.
Hanne og jeg vil fremadrettet være at finde
på Naturstyrelsens liste over reguleringsberettigede Minkjægere, men der mangler stadig
folk, der ville være interesseret i at deltage i
regulering af mink. Det kursusmæssige vil gi-

diana nr. 2 · 2012

Klapfælde monteret på flydeplan og kamufleret
sættes ud i Mølleåen.
vet kunne ordnes, ellers kan vi godt undervise
i dette pensum.
Vi havde en hyggelig og sjov oplevelse, så
skulle din interesse være vakt så kontakt undertegnede på mail kama-salling@mail.dk
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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. 930,-

Ekstraordinært

kr. 290,-

Ordinært medlemsnummer
i DJ skal oplyses

Husstandsmedlem

kr. 420,-

Ordinært medlemsnummer
i DJ skal oplyses

Seniormedlem
Ungdomsmedlem
Juniormedlem

kr. 590,kr. 570,kr. 230,-

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

Kuponnen sendes til:
Storkøbenhavns Jagtforening
c/o Svend Isling
Ulsevej 76
2650 Hvidovre

Afsender:
Storkøbenhavns Jagtforening
Svend Isling
Ulsevej 76
2650 Hvidovre

Kontingent 2012

