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Lån Kreds 7
skydevogn
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.
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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

diana nr. 1 · 2016

Bestyrelse:
Poul Kannik (Formand) 20 11 54 53
Svend Isling (Kasserer) 21 32 62 99
Frank Rattleff (Sekretær) 31 47 88 90
Bente Post-Pedersen 47 76 51 56
Allan Pastoft 40 15 66 53
Hugo Emkjer 38 28 04 43
Jens Tilsted 20 74 04 19
Morten Emkjer (Suppleant) 24 29 09 65
Skydeudvalg
Søren List (Formand) 26 13 11 01
Henning Nielsen 42 64 94 75
Jagttegnsudvalg
Lars Frøkjær Hansen 41 98 44 99
Medieudvalg
Ole Jervin (Formand) 27 14 35 52
Bente Post-Pedersen
Svend Isling
Rune Hjortborg
Klubudvalg
Frank Rattleff (Formand) 31 47 88 90
Jens Tilsted
Reguleringsudvalg
Frank Rattleff (Formand) 31 47 88 90
Allan Pastoft
Hundeudvalg
For tiden ingen aktiviteter, kontakt person:
Poul Kannik 20 11 54 53
Bueudvalg
Rune Hjortborg (Formand) 28 90 27 26
Hans-Erik Fogh
Frank Rattleff
Diana udkommer to gange årligt:
Deadline for næste nr.: 31. maj 2016
Diana – Redaktion
Ole Jervin (Ansvarsh.) 27 14 35 52
Mail:diana@sjf.dk
Annoncepriser:
1/1 side kr. 1200,00 – farvetillæg 150,00
1/2 side kr. 600,00 – farvetillæg 100,00
Bagside, inkl. tillæg for 1 farve: 1.800,00
Oplag: 1.200 eksemplarer.
Sats og tryk: Trykkeren

Hvor vil vi hen?
Når I modtager Diana er vi midt i
jagt sæsonen og alle er travlt optaget,
og det er nu vi prøver, at nå alt det vi
havde sat os for, først på året. Fodertønden der skulle flyttes, skydestigen
der skulle repareres, rævegrave der
skulle have været gravet.
Der er en masse, der skal gøres og i
foreningen forsøger vi at være på forkant - det er her, vi har brug for din
hjælp. Fortæl hvad du kunne tænke
dig, for de kommende sæsoner. Bestyrelsen tager gerne imod dine forslag, som kan være alt fra
vinsmagning, banko, juleafslutning
eller vildt smagning. Ønsker du noget, du kan lære af, f.eks. hvordan
bygger man en kunstgrav, eller høre
om hvordan du kan forbedre din skydeteknik, dressur af jagthunde, eller
jagtrejser, så bare kontakt os.
Det er her, vi har brug for at høre
fra dig, så vi kan få planlagt en god
sæson med stor tilslutning.
Din inspiration bliver bestyrelsens
drivkraft, kom frem og lad os høre fra
dig, så vi kan fylde Mosehuset op
med medlemmer og slutte op om vores jagtforening.
Ønsker du at læse mere om Jagtens
Hus og Jægerforbundets indsamling
af penge til huset, kan du læse om det
i det nye JÆGER.
På gensyn i Mosehuset

Forsidebillede:
® Hans-Erik Fogh

Poul Kannik
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DM i Jagtfeltskydning Ulfborg 2015
Det var en god dag med godt vejr og nogle
gode og udfordrende poster med skydning fra
30 m helt op til 265 m, blandt andet skydning til hjort fra skydetårn og en post med
skydning til løbende vildt.
Foto: Bente Post

Rolf Hagstrøm en rigtig glad Danmarksmester.
21. september 2015 afholdte Danmarks Jægerforbund Danmarksmesterskaber i Jagtfeltskydning på Ulfborg Skyttecenter. Fra
Storkøbenhavns Jagtforening var der i alt syv
deltagere. Rolf Hagstrøm blev Danmarksmester i Veteranrækken, med 421 point, hvilket
var dagens højeste pointantal for alle rækker.

Karin Juul blev nummer 4 i jægerrækken, kun
3 point fra Bronzepladsen.

Fisketur med M/S Havhesten fra Nivå Havn
Vi mødes på P-pladsen i Nivå Havn hvor vi mellem kl. 09:00 og 09:40 varmer op med kaffe
og et rundstykke samt lidt at varme sig på.

Seneste ankomst Nivå Havn kl. 09:50 præcis, hjemkomst kl. 15:00 Nivå Havn
Vi sejler efter at fange torsk og sild i Øresund
Præmie for flest fangede fisk. Der er plads til 12 deltagere prisen er med 2 pølser med brød
under turen. Pris 330,00 kr. betaling (kontant) ved afgang fra Nivå Havn
Tilmelding se hjemmesiden (www.sjf.dk) under arrangementer
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Buejagt
Af Hans-Erik Fogh
En september aften var der indkaldt til et
spændende møde om buejagt, hvor en af
Danmarks mest erfarende buejægere Dennis
og hans datter Stefanie kom og fortalte om
buejagt. Buejagt er i hastig fremgang, specielt
nu hvor buejagten er lagt ind under Danmarks Jægerforbund. Vi oplever, at flere jagttegnselever kommer fordi de vil på buejagt,
og mange sammenligner buejagten med riffeljagten, da der er mange paralleller, og jagtlovgivningen er næsten identisk.
Dennis og Stefanie fortalte blandt andet
om buetyper, jagtspidser og andet udstyr og
ikke mindst priser. Det er muligt, at komme i
gang med et komplet udstyr for under 4.000
kroner! De illustrerede deres foredrag med en
række filmstumper, der på glimrende vis fortalte hvad buejagt er, og hvordan denne jagtform kan give jagten en ny dimension.
Den første søndag i oktober mødtes de
bueinteresserede på Hørsholm Jagtforenings
baner, og her kunne alle skyde med bue og
pil efter halmballer, skiver, billeder af dyr og
3D dyr. Vi lærte meget om buer og hvor let
det er, at skyde med en sådan. Vi havde en
dejlig dag og tak til Hørsholm for at lægge
anlæg til. Flere havde gjort det til en familiedag.
Buer har den fordel, at flere kan dele den
samme bue, da en bue forholdsvis let kan ju-

steres til en ny bruger. Samtidig kan bueskydning også være en sport, hvor hele familien
for relativt begrænsede midler, kan dyrke
denne passion sammen. Der er ingen aldersgrænse for bueskytter. Bueskydning kan også
afvikles hjemme i villahaven eller på en
sportsplads, og derved givers der masser af
trænings muligheder.
Der arbejdes på, at få oprettet en buegruppe og en bueweekend i Rønnede hos Dennis.
Interreserede kan henvende sig til formanden fra Bueudvalget i foreningen: rune.hjortborg@sjf.dk

Buejagt

Redaktionen ønsker

’s læsere

Godt nytår
diana nr. 1 · 2016
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Nyjæger dag i Mosehuset
Den 27. september havde Storkøbenhavns
Jagtforening Arrangeret Nyjægerdag i Mosehuset.
På Nyjægerdagen er fokus rettet med de
ting der ikke nødvendigvis bliver gennemgået
på Jagttegnskurset.
Det var en varm og solrig dag, og om morgenen havde Poul Kannik skudt en spidshjort, som var sponsoreret af Brotræet. Det
gjorde også at dagen startede med en flot
vildtparade. Rolf talte om takt og tone på
jagt, og viste blandt andet hvordan man affanger vildt og hvordan sneppetrofæ ser ud og
hvordan det håndteres. I løbet af dagen var
der selvfølgelig også en masse snak om grej,
våben og hunde.
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I forbindelse med brækning af hjorten, blev
uddelt smagsprøver af dyreleveren, og som
Rolf pointerede skal man smage frisk dyrelever mindst en gang i sit liv. Karin Juul sørgede for at der blev tilberedt en dejlig frokost
med det vildt der var på paraden, altså lige
undtagen Minken. Sweisshundefører Per
Clausen kom forbi og talte om sweisshundearbejdet og brugen af sweisshunde registret.
Der havde været 10 tilmeldte til dagen,
men kun 3 mødte frem. Det var en tilsvarende oplevelse vi havde ved Nyjægerdagen i
2014. På grund af det manglende fremmøde,
vil SJF overveje, hvorledes vi skal håndtere
denne type arrangementer fremover.
Foto: Bente Post
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Bondens Marked
Storkøbenhavns Jagtforening var indbudt til
deltagelse, den 17. oktober 2015, på det økologiske marked på Østerbro. Som er arrangeret af Bondens Marked.
Vores opgave var at fortælle om jagt og
vildt samt lave smagsprøver på and, fasan og
harer på den medbragte grill. Vi fik leveret alt

vore fantastiske fem (Poul, Allan, Jens, Rune
og Ole). Tak for Jeres indsats og gode
reklame for Storkøbenhavns Jagtforening.
Foto: Ole Jervin

vildtet fra Bondens Marked sammen med 1
kg. bacon. Vores bod var velbesøgt, og vi fik
talt med mange om jagttegn uddelt 250 stk.
opskrifthæfter og flyers omhandlende jagttegn og regulering.
På trods af vejret ikke var det bedste var
stemningen fantastik blandt de besøgende og
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Tirsdagsarrangem

Mosesvinget 3, 2400 København NV · Start kl. 19.30, hvis ikke andet er
For at hjælpe den, der står for et arrangement, vil det være en fordel med en forhånds
tilkendegivelse af deltagerantal, så hvis du
regner med at deltage i et arrangement så
brug hjemmesiden www.sjf.dk –
ARRANGEMENTER og registrer dig som
deltager (det er ikke nødvendigt at opgive
medlemsnr.) På forhånd tak.
Bemærk: Til arrangementer, hvor der er
anført “Tilmelding nødvendig”, kan man
ikke påregne at kunne deltage uden tilmelding. Hvis arrangementet inkluderer spisning
eller anden form for forplejning, vil der kun
blive bestilt til de tilmeldte. Sidste tilmeldingsfrist skal også overholdes.
12. januar 2016 Kl. 19:30
Nytårshygge Mosehuset
Nytårshygge aften i foreningen - der serveres
kaffe og kage.
Tilmelding ikke nødvendig, bare mød frisk
frem.
20. januar 2016
Årsmøde Jægerråd København 2016
Årsmøde Jægerråd København 2016
Møde dato 20-1-2016 kl. 19.00 i foreningshuset
Mosesvinget 3, 2400 København NV
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Aflæggelse af referat fra Jægerrådets virke v/
formanden
4. Valg af formand (formandens 4 års periode
udløber i år)
5. Valg af bestyrelse (hver forening har 2 bestyrelsesmedlemmer)
6. Valg af suppleanter
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7. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen, og suppleanter for disse
8. Indstilling af delegerede til DJ’s repræsentantskabsmøde den 30. april 2016 i Vingsted
centret
9. Indkomne forslag – (forslag der ønskes behandlet under dette punkt skal være formanden
i hænde senest den, 5. januar 2016)
10. Eventuelt
Med Jæger hilsen & på gensyn
Ebbe Salling, Jægerrådsformand

26. januar 2016 Kl. 19:30
Knivaften på Husum Skole
Vi holder åbenhus i knivkurset.
Mød op og se hvordan der arbejdes med knivbyggeriet og skeder mm.
Der vil blive serveret kaffe, drikkevarer og lidt
kage – vi ses...
Arrangementet foregår på:
Husum Skole, kælderen, Karlslundevej 23,
2700 Brønshøj
9. februar 2016 kl. 19:30
Banko i Mosehuset
Det er en god og festlig tradition, at vi afholder
bankospil en gang årligt.
Også denne gang vil der være præmier af god
kvalitet, dvs. alt fra kaffe, chokolade, vin, jagttilbehør og vildtkød.
Der er altid en rigtig god stemning denne aften,
så kom og oplev en hyggelig aften i vore lokaler.
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menter

i klublokalerne

r anført · Tjek hjemmesiden wwwsjf.dk for nye tilbud og evt. aflysninger
Det kunne jo være dig, der gik hjem med en af
de gode præmier.
OBS! Der er kun adgang for medlemmer og
personer, der er ledsagere til et medlem.
Vel mødt til en helt vild bankoaften.
Sted: Mosehuset, Mosesvinget 3, 2400 København NV. Tidspunkt start: 19:30 Pris: 1 plade
15 kr. 5 plader 65 kr.

15. marts 2016 kl. 19:30 Generalforsamling
Åbent møde for foreningens medlemmer

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
1. marts 2016 Kl. 19:30
godkendelse
Få den jagtkammerat du fortjener
6. Regnskabsaflæggelse
Foredrag af Rolf Andersen
7. Behandling af indkomne forslag
Storkøbenhavns Jagt- 8. Fastsættelse af kontingent
forening byder på et
9. Godkendelse af budget
spændende og lære10. Valg af bestyrelsesmedlemmer
rigt foredrag af proPå valg er: Poul, Svend, Bente, Hugo
fessionel
11. Valg af 2 suppleanter
hundetræner, klumPå valg er: Morten, Vakant
meskribent og forfat- 12. Valg af 1 revisorer og en revisorsuppleant
ter Rolf Andersen.
På valg er: Hans Henrik, Ole Pedersen
Foredraget vil kom13. Valg af udvalgsformænd
me omkring valg af
På valg er: Søren, Lars, Ole J., Frank, Poul
den rigtige hundera- 14. Udpegning af kandidater til “Jægerråds årsce, basistræning, vimødets” valg af delegerede til repræsentantderegående træning
skabsmødet.
15. Eventuelt
og vedligehold, og
Forslag, som det enkelte medlem ønsker bekan ses som en mahandlet på den ordinære generalforsamling, skal
nual til at få den helt rigtige jagtkammerat.
Som Rolf Andersen siger, er det en kontrakt på være formanden i hænde senest 3 uger før geneplus/minus 10 år, så der er god grund til at væl- ralforsamlingen. Forslagene vil blive offentligge race efter behov, og til at træne grundigt, så gjort på http://www.sjf.dk/ senest 2 uger før
generalforsamlingen, gælder ikke vedtægtsænat det sidehen bliver en fornøjelse på for jæger
dringer se §12
og hund at gå på jagt sammen. Rolf Andersen
§ 12. Vedtægtsændringer
fortæller i et let og underholdende sprog, men
Ændringer i, eller tilføjelser til disse vedtægter,
der er bund og mange års erfaring bag.
kan kun ske når mindst 2/3 af de på en lovligt
Foredraget består af ca. 1 times foredrag, en
varslet generalforsamling fremmødte medlemkort pause på ca. 15. min. og derefter spørgetid, hvor der gives råd om alle de problemer der mer stemmer herfor: Forslag til vedtægtsænlet kan opstå med træningen af en jagthund –
også selv om det ikke er den første hund.
fortsættes på side 12
diana nr. 1 · 2016
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... fortsat fra side 11
dringer skal være bestyrelsen i hænde senest
12 uger før generalforsamlingen og offentliggøres på www.sjf.dk 8 uger før generalforsamlingen.
Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages
på.
***
Efter generalforsamlingen afholdes der kostituerende bestyrelsesmøde
Drikkevarer og kaffe kan købes til rimelige
priser.

Førstehjælpskursus
Kursus var godt besøgt og fyldt helt op. Det
var dejligt at se medlemmer som vi normalt
ikke ser i foreningens hus.

5. april 2016 kl. 18:30
Afslutning med spisning
Afslutning

Spisning, stegt flæsk med persillesovs
Tilmelding nødvendig, senest 15.03.2016
Bemærk tidspunktet er kl. 18:30.
Sted: Mosehuset, Mosesvinget 3, 2400 København NV. Pris: 100 kr, drikkevarer kan
købes til rimelige priser Kontaktperson: Lena
og Svend 24 46 12 03

21. april 2016 kl. 17:30
Opfølgning på førstehjælp
* Chok behandling
* Skudsår
Tilmelding se
hjemmesiden
(www.sjf.dk)
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Kursusleder var førstehjælps instruktør Jens
Kock. Alle fik checket paratviden og fik lært
en hel masse livredene førstehjælp.
• Førstehjælpens fire trin
• Kunstig åndedrag
• Hjertestarteren
Alle fik prøvet
øvelserne. Godt
trætte kl. 21.50
sluttede vi undervisningen som var
startet kl. 16,
men fyldt op med
viden og gode oplevelser klar til at rede liv.
Billederne taler nok for sig selv. Stor aktiv
deltagelse under ledelse af en dygtig faglig instruktør.
Tak til deltagerne og for de fine tilbagemeldinger og til instruktøren Jens
Kock for et godt
kursus.
Foto: Ole Jervin
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Kronvildt på Djursland
Af Ole Pedersen
Vil du med på kronvildtjagt? Det er ikke så
ofte man får lige det spørgsmål. Det var ikke
desto mindre det spørgsmål jeg fik fra Thomas og Lars. De havde en god kontakt til en
terrænejer på Djursland, hvor der var mulighed for at skyde kronvildt. Svaret var naturligvis Ja. Konceptet var ganske udmærket. Vi
skulle indkvarteres på en gård der lå i midten
af terrænet og alle måltider var inkluderet.
Det var ikke verdens største terræn, men jeg
var imponeret over, hvorledes stiger og skydetårne var placeret. De havde det bedst mulige
udsyn og det var muligt at komme til dem i
dækning mellem træerne.
Al jagt skulle foregå som anstandsjagt og
stilhed og hensyn til vindretningen var altafgørende. Som førstegangsbesøgende fik jeg
tildelt den sikreste plads: En stige placeret ved
et smalt spor; nærmest et rør. Det var januar;
et af de bedste tidspunkter for jagtudøvelse på
området. Men koldt. Især når man ikke har
fået sit siddeunderlag med og sædet er dækket
af is. Udtrykket “Kold i røven” gav dyb mening. Jeg brugte mine isolerede jagthandsker
til at sidde på, og det hjalp da lidt. Der var
intet kronvildt på posten denne dag, men lidt
senere efter solnedgang kunne vi se kronvildtet bevæge sig rundt. Jo, de var på terrænet.
De næste dage vekslede vi mellem de forskellige skydetårne og henimod afslutningen af
vort ophold, foreslog vores vært, at vi skulle
forsøge os med at trykke vildtet ud. Han og
Thomas gik forsigtigt rundt på arealet og forsøgte, at trykke vildtet ud, hvor Lars og jeg
ventede. Jeg så ikke selv noget, men pludselig
lød det et skud.
Nu blev det spændende. Vi samledes, hvor
Lars havde siddet. Nu stod han midt på engen med et dødt smaldyr. Kronvildt er store
dyr, og at slæbe dyret væk fra engen og over
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Den lykkelige jæger Foto: Thomas Nissen

til et træ, hvor det kunne blive flået og forlagt
var noget der kunne mærkes. Det samme
kunne siges om selve flåningen og forlægningen som Lars stod for. Han var halvdød, da
dyret var klar, men jagtlig triumf kan bøde på
meget.
Nok fik jeg ikke selv skudt noget på denne
jagt, men der blev både set og nedlagt kronvildt, og da Lars havde flere forgæves forsøg
bag sig, syntes jeg egentligt, at han havde fortjent det. Hjerteligt tillykke.
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Fra Hjortevildtmødet med de Nordsjællandske Jagtforeninger i Gilleleje torsdag den 27. august 2015
Nuværende lokal jagttid for kronvildt i forvaltningsområde Nordsjælland: kronkalv,
kronhind, spidskronhjort, og kronhjort med
mindst 6 sprosser på minimum 2 cm på den
ene stang fra den 1. november til den 30. november
DJ’s politik på hjortevildtforvaltningsområdet. Herunder de meget diskuterede forslag
vedr. areal begrænsninger fra de eksterne samarbejdsorganisationer (Skovforening, landbrug og naturfredningsforening) contra DJ’s
forslag til en fremtidig forvaltningspolitik,
som ikke omfattede arealbegrænsninger. Forslagene til fremtidige forvaltningsmodeller
omdelt.
Hjortevildt skal bestandforvaltes ikke arealforvaltes! (citat Lars Jensen HB-medlem DJ)
Der blev henvist til DJ’s hjemmeside hjortevildt.dk i forhold til rette information

omkring hjortevildtforvaltning. Forvaltningsopgaven er:
1. Der skal sikres en mere naturlig og dermed
ligelig køns- og aldersfordeling af den danske hjortevildtbestand.
2. Andelen af ældre og større hjorte i bestanden skal øges.
3. Der skal sikres en spredning af hjortevildt
til nye egne.
4. Der skal sikres en mere etisk jagtudøvelse
på hjortevildt.
Næste møde forsøges indkaldt i starten af
december hvor afskydningstallene for kronvildt vil stå i frisk erindring.
Ser mere på Kreds 7’s hjemmeside (via
www.sjf.dk)

Øl til den sikre såt
Naturligvis fra Fur Bryggeri
FUR Frokost er en overgæret øl af typen Bitter Pale Ale.
Rolig og klar øl med farve som rødgyldent rav.
Småboblende med tæt cremefarvet skum, der
giver fine blonder på glasset.
Fine humlenuancer med duft af karamelmalt,
hyldeblomst og frisk citrusfrugt. Kraftig humleoplevelse, der fortsætter over i en fyldig krop
af let sødlig karamelmalt og runder af i en bitterfrisk og fin sødlig og velafbalanceret øl oplevelse. Flaskens indhold svarer til 0,9
genstand. Alk. 2,6 %.
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Jagt i Sydafrika
Af Ole Pedersen
Hello you Guys. I´m back!
Ja, jeg var tilbage, nærmere bestemt tilbage i
Sydafrika, hvor vi skulle gentage succesen fra
for nogle år siden, hvor vi havde været på en
flot turisttur med indbygget jagt i mindre
målestok. Denne gang forsøgte vi os med turarrangøren Temba Safaris.
Farmen lå i Limpopo provinsen og var et
yderst behageligt sted: Bløde senge, ventilator
i loftet, velfyldt minibar og swimmingpool
lige uden for havedøren. I modsætning til vores sidste tur indledte vi med et par dages akklimatisering som almindelige turister.
Dernæst havde jeg bestilt tre dages jagt. Det
var denne gang tidligt efterår i Sydafrika, og
jeg havde påregnet at forsøge mig med at jage
bushbuck. Min PH, Wentzel van Wyk, hentede mig på farmen en times tid før solopgang, og vi kørte til en kvægfarm på 50.000
ha. Farmeren mente, at jeg burde skyde noget
mere end blot bushbuck, for efter hans mening ville det eneste der hindrede mig i at blive færdig allerede den første dag, være enten
en leopard på terrænet eller et pludseligt regnskyl. Begge dele indtraf.
Vi startede i toppen af klipperne, hvorfra vi
holdt øje med bushen under os mens farmerens folk langsomt trykkede de store områder
igennem. Jeg så lige bagdelen af en hun bushbuck og travede derefter gennem udtørrede
flodsenge og stikkende bushvegetation. Dagen afsluttedes med venten ved et vandhul,
hvor der absolut intet skete. Otte timer er
lang tid i et blind på ben, totalt overdækket
og 32 grader varmt. Jeg var hjemme noget efter solnedgang og glædede mig over, at maden var klar.
Næste dag gentog aktiviteterne sig. Det
havde øsregnet om natten, og da vi kom frem
til jagtterrænet fortalte farmeren at der var
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sikre tegn på leopard på området. Vi hørte
den, men så den ikke. Igen kravlede vi op på
toppen af klipperne. I mange af de udtørrede
vandløb lå der potteskår fra krukker skabt af
de sydafrikanske stenalderfolk. Denne keramik har sikkert været penge værd, men farmeren syntes, at de lå ganske godt hvor de lå.
Det havde han vel egentlig ret i. Farmeren
ville gerne have skudt en af de mange bavianer som bait til hyænerne i området. Kvægfarmere kan ikke lide bavianer, og de kan slet
ikke lide hyæner. Jeg fik tilbudt at skyde en af
de store hanbavianer, men de har en meget
klar fornemmelse af, hvornår man er efter
dem. Han nåede lynhurtigt i sikkerhed. Det
må man bare affinde sig med.
Fra toppen af klipperne overskuede vi området. Vi så ørne svæve over vore hoveder.
Min PH og farmeren må have sat pris på mig,
for jeg fik at vide, at hvis jeg faldt ned fra
klipperne, ville de ikke samle mig op, men
bare lade mig ligge til hyænerne. Jeg sætter
pris på barsk humor, men håbede samtidigt
på, at det var humor. Ligeledes fra toppen af
klipperne tog farmerens IPhone afsked med
hans bukselomme og begav sig på rejse: 75
meter lodret ned på klippegrund. Min PH
fandt det særdeles morsomt, primært fordi
det ikke var hans telefon. Farmeren tilkaldte
via walkie-talkie sine folk og gav dem følgende besked:” I want my phone back; every piece of it!” Forbavsende nok fandt de den. Den
levede stadig, men screen touch var ikke længere en mulighed.
Denne dag afsluttedes også med otte timer
i et varmt blind, hvor både jeg og min PH
nærmest skiftedes til at sove. Da vi kørte tilbage til Temba safaris game ranch spurgte
jeg, hvad han mente sandsynligheden var for
at få en bushbuck den næste dag. Nul, lød
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svaret. Så besluttede jeg at skifte terræn og
vildtart. Næste dag ville jeg satse på en blesbuck. Sådan en havde jeg heller ikke skudt
før.
Mine rejsefæller fra Temba safaris havde
hele tiden fulgt opmærksomt med i min jagt,
og de var også skuffede, da andendagens 17
timers jagt heller ikke havde givet resultat.
Blandt de øvrige gæster var et ægtepar fra
Bornholm. De var kommet ugen før, og de
havde også ønsket at jage hver et enkelt stykke vildt. I løbet af et per dages jagt havde de
skudt henholdsvis en flot impala og en ikke
mindre flot blesbuck. I øvrigt viste det sig, at
vi havde mødt hinanden på Bornholm, hvor
vi alle tre havde været på jagt i Klemensker
plantage. Verden er lille.
Næste morgen skulle jeg så selv forsøge
med en blesbuck. Jeg havde fået mulighed for
at jage på terrænet, hvor vi boede. Jeg fik fortalt, at der ikke blev udøvet jagt på området,
men reaktionerne fra dyrene viste noget andet. Forholdsvis hurtigt fandt vi en flok blesbucks som vi forfulgte et stykke tid. De fik
dog foretaget en omgående cirkelbevægelse,
hvorved de snød os. Vi kørte derefter lidt
rundt i terrænet og så det yderst usædvanlige:
En caracal havde dræbt en impala og var i
gang med at æde den bagfra. Det er imponerende, at et så relativt lille dyr kan dræbe så
stort et bytte. Caracalen smuttede med mange tegn på mishag i dækning i bushen.
Vi så lidt senere en rigtig flot blesbuck som
det ville være muligt at snige sig ind på. Et
problem var der dog: Den var inde hos naboen, og dermed på den anden side af hegnet.
Dens slags hindrer ikke en effektiv PH. Op af
lommen med mobiltelefonen, en hurtig opringning til naboen og tilladelse til at skyde
dyret. “Duk dig helt ned, og hold dig meget
tæt til mig” lød beskeden fra min PH. Vi har
muligvis ikke så meget lignet en blesbuck,
men vi har i alt fald ikke lignet mennesker.
Efter at have sneget og fra træ til træ og bu-
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skads til buskads kunne vi ikke længere skjule
os, og jeg måtte fra en afstand af 90 meter
sætte skydestokken op og affyre et skud. Dyret løb væk og forsvandt i bushen. Vi kørte
hurtigt udenom og min PH gik på sporet. Intet blod, men skuddet føltes rigtigt. Efter 80
meter var der schweiss. Jeg blev sat af og min
PH fortsatte. Der lå dyret. Forendt. Projektilet var gået tværs gennem hjertet, og havde lavet et udgangshul på størrelse med en
femkrone. Nu kunne jeg slappe af. Vi fik taget de obligatoriske trofæbilleder og kørte dyret til skinning og kølehus.
Denne gang kunne jeg lige nå morgenmaden sammen med de andre gæster. Jeg havde
nu god tid til at hvile og jeg kunne også nå at
deltage i aftenarrangementet en herlig brail i
bushen. Efter hjemkomsten til farmen bad jeg
mine medgæster om at forsyne sig i baren på
min regning, hvorefter jeg takkede dem for i
så høj grad at have levet med i mine jagtlige
meritter. Vi var 12 deltagere i turen, men kun
tre jægere. Jeg tror, at vi har vist de øvrige, at
jagt kan være en særdeles positiv oplevelse.
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Nye tiltag i Storkøbenhavns Jagtforening:
• Buejagt: Da der kommer mere og mere

•

fokus på buejagt – og vi også får elever på
jagttegnskurserne, der kun ønsker at blive
buejægere, har vi oprettet et Bueudvalg.
Formanden for udvalget er Rune B.
Hjortborg, som kan kontaktes på tlf. 28 90
27 26 eller mail på rune.hjortborg@sjf.dk,
hvis du vil vide mere. SJF er i gang med at
lave et samarbejde med en bueklub for, at
give vore medlemmer et sted at træne og få
lidt instruktion. Vi vender tilbage med mere
info på hjemmesiden.
Der er startet nye jagttegnskurser op i
november og vi har 19 kursister i denne

•

•

sæson – se mere på vores hjemmeside, her er
undervisningskalender og lektionsplaner.
For spørgsmål kontakt Lars Frøkjær på tlf.
41 98 44 99 eller mail på
larsfhansen@gmail.com
SJF vi i de kommende sæsoner forsætte med
junior arbejdet, da vi ser en udvikling for de
unge, der har interessen, men ikke endnu
kan få sit jagttegn. Arbejdet vil fortsætte i en
anden form efter erhvervelsen af jagttegn.
SJF udvider antallet af instruktører i
forbindelse med de ovennævnte nye tiltag.

Her er opskriften på, hvordan du ajourfører din medlemsprofil:
5. Din adgangskode er dit postnummer
1. Gå ind på Jægerforbundets hjemmeside:
www.jaegerforbundet.dk
6. Efter login, er der en ny menu ude til venstre, hvor du under “Min forside” og “Min
2. Vælg “Medlemsnet” øverst til højre på meside” kan ajourføre dine brugerinformationubjælken
ner
3. Da det er første gang, at du logger ind, skal
du trykke på teksten “Første gang du skal 7. Nu er du klar til at modtage relevante emails vedrørende arrangementer mm. i
logge ind på det nye Jaegerforbundet.dk?
foreningen og ikke mindst fra StorkøbenKlik her”
havns Jagtforening.
4. Resten af vejen ind til Medlemsnettet er
herefter vel forklaret på hjemmesiden. Dit
brugernavn er dit medlemsnr., som står
bag på bladet JÆGER 7801XXXXXX.
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Åbningstider for Riffelbanerne 2015
Adresse Selinevej 5, 2300 Kbh.S – kontaktperson se www.sjf.dk
Indskydning/træning 100 m fast mål, bane 5
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

10/1 - 31/3
1/4 - 14/6

17-19

15/6 - 7/8

LUKKET / Sommerferie

17-19

8/8 - 30/9

17-19

17-19

1/10 - 13/12
14/12-10/1-2015

LUKKET

Bemærk: Sidste indskrivning er 1 time før banen lukker.
Husk at medbringe kontanter, høreværn, jagttegn, våbentilladelse samt legitimation
Hjorte-Elgbanen 100 m, bane 6
tirsdag

onsdag

torsdag

10/1 - 31/3
1/4 - 14/6
15/6 - 7/8

17-19

søndag
9:30-15

9:30-15

9:30-15

9:30-15

9:30-15

9:30-15

9:30-15

LUKKET / Sommerferie

8/8 - 30/9

17-19

1/10 - 13/12
14/12-10/1-2015

lørdag
9:30-15

LUKKET

Bemærk: Sidste indskrivning er 1 time før banen lukker.
Husk at medbringe kontanter, høreværn, jagttegn, våbentilladelse samt legitimation
Løbende Vildsvin 50-meter, bane 4
Banen er åben 1. søndag i hver måned i perioderne
31/1 - 15/6 og 31/8 - 15/12, Åbningstid 9:30-15:00
Bemærk: Sidste indskrivning er 1 time før banen lukker.
Husk at medbringe kontanter, høreværn, jagttegn, våbentilladelse samt legitimation
Seriepriser
Medlemmer

Ikke medlemmer

Hjort/Elg (12 skud pr. serie)

30,-

50,-

Vildsvin (20 skud pr. serie)

30,-

50,-

Indskydning/Træning (Én skive)

50,-

80,-

Tjek altid vores hjemmeside www.sjf.dk – Riffelbanerne modtager SWIPP
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Afsender:
Storkøbenhavns Jagtforening
Svend Isling
Ulsevej 76
2650 Hvidovre

Medlemskab af Storkøbenhavns Jagtforening
sker via hjemmesiden www.SJF.dk

