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Skydevogn på
Kalvebod skydeter-

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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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
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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 53
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

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:
Deadline: for næste nr. 30. august 2013
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: Trykkeren
Forsidebillede:
Kronhjort, ® Ebbe Salling

Tider i forandring!
Først vil jeg beklage, at Diana først kommer nu.
Som alle måske har opdaget, har sæsonens
første arrangementer været afviklet.
Det har altid været mit mål, at Diana skulle
komme til tiden. Men i dag, hvor alt er så foranderligt, er det at planlægge et halvt til et helt
år ud i fremtiden, ikke blevet nemmere. Alt
bliver digitaliseret, vi skal alle på nettet, så tiden er måske inde til at vores medlemmer også
skal modtage nyhedsbreve fra jagtforeningen
samtidig med, at vi får en mail, der fortæller at
der er E-post fra skat?
Diana vil dog forsat udkomme to gange om
året. Vil du i egen interesse løbende holde dig
orienteret, må jeg opfordre dig til at følge med
via vores hjemmeside, hvor du kan holde dig
orientere om arrangementer i løbet af året, som
ligger uden for DIANAS terminer.
I fremtiden skal du/I alligevel ind på vores
hjemmeside og tilmelde jer til foreningens arrangementer.
Hvis du/I i dag ikke er tilmeldt den gruppe,
der modtager nyhedsbrevet, vil bestyrelsen opfordre jer til at gøre det nu, for så får du/I de
løbende arrangementstilbud. Tilmeldingen
sker på vores hjemmeside. www.sjf.dk
Bestyrelsen ser Diana som bladet, der vil opsummere og fortæller om de begivenheder, der
har fundet sted i foreningen i tekst og billeder,
så I, der ikke var med til arrangementerne, kan
få en fornemmelse af, hvad I er gået glip af.
Jeg må dog indrømme, at den hurtigste vej
til oplysninger om foreningens virke i dag, er
via hjemmesiden/nyhedsbladet. Her kan I holde jer ajour med, hvad der sker lige nu, og tilmelde jer nemt og hurtigt.
At sende Diana med post Danmark er ikke
nogen billig fornøjelse. Porto udgiften kan vi
bruge på medlemsarrangementer, men det er
selvfølgelig jer medlemmer, der bestemmer om
bladet skal udkomme fremadrettet. En sådan
beslutning skal tages på en generalforsamling.
Jeg og bestyrelsen, vil se frem til, at vi alle
ses i den kommende sæson, til et arrangement i
Mosehuset.

Poul Kannik
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Af Morten & Hugo Emkjer / Foto M & H Emkjer

Begynder / ny-jæger jagt
Er du ny – jægeren som skyder sikkert, men
er nervøs for, at anskyde et dyr i naturen, eller
bare interesseret i en god oplevelse og noget
dejligt kød?
Så læs videre, for det var det vi var.
Vores jagtdag begyndte med, at vi kørte til
Sønderjylland og mødte Bent Paulsen.
Han bød os velkomne i sit hjem, med frisk
lavet kaffe og nybagt morgen brød fra Bageren.
Mens vi drak kaffen og spiste et dejligt
morgenmåltid, talte vi om hvilke dyr vi ville
skyde.
I vores tilfælde var det dådyr – en kalv og et
lam – men der er mulighed for at skyde mange andre dyr.
Det kan være dåhjorte, krondyr eller muflon – alt efter ens lyst og pengepung.
Vi skulle altså skyde dåvildt, så vi kørte ud
til den hegning, hvor dyrene var.
Hos Bent går man på jagt i en hegning,
men det virker som en rigtig jagt, for hegningen er rimelig stor. Dyrene står lidt tættere,
der er blot flere at vælge imellem.
Nogen vil sikkert mene, at det er lige til,
men når der er flere dyr sammen holder de
sig mere i flok, og det gør det bestemt ikke
nemmere at komme på skudhold af det enkelte dyr.

Hugo med nedlagt dyr
4

Morten med nedlagt dyr

I den situation kan man bruge mange timer
på at drive og pyrse rundt i hegningen, inden
man kommer sådan for dyret, at man kan afgive det rigtige og sikre skud.
Når man så har afgivet sit skud, og dyret er
dødt, skal det brækkes, og til dette kan man
få god hjælp af Bent, hvis man ikke selv er
verdensmaster i det eller aldrig har prøvet det
før. Det er altid rart at have en erfaren hjælper, når man skal brække de første dyr. Øvelsen kommer med tiden.
Efter en god pyrs i hegningen og brækning
af de skudte dyr, var det blevet tid til eftermiddags-kaffe med nybagte boller og naturligvis dåvildtpølse til.
Mens vi sad og hyggede med kaffen var det
blevet tid til, at afregne for jagten og morgenmaden og vende næsen hjemad, efter en dag
med en anderledes oplevelse, og med kødet
fra det nedlagte dyr, som skal hjem og hænge
til modning, inden det er klar til at blive endelig forlagt i de rette udskæringer, lige til
komme i fryseren.
Sådan endte en god jagtdag for os.
Som du/I kan læse, er dette en god mulighed for at få trænet sine jagtegenskaber på en
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naturlig måde. Hvis man skulle være så
uheldig at få anskudt et dyr, er der jo ikke
mulighed for at det kan stikke af. Man vil
hurtigt kunne komme på skudhold af dyret
igen og få aflivet det på en ordentlig måde.
Tillige skal man ikke glemme, at der også
er en vejleder med under og efter jagten, så
det rigtige dyr udvælges, og man dermed får
hvad man er kommet efter – og så naturligvis
hjælp til at brække dyret. Når man er færdig
med det hele, står man så med en fornemmelse af, at alt bliver gjort på den rigtige måde og
man har lært en masse, hvis man selv skulle
være lidt usikker før starten.

Bent hjælper med at brække dyret

Af Ebbe Salling / Foto Ebbe Salling

Det var ikke alvorligt, det var blot noget vi legede

Hen over vinteren har vi haft
mange brugbare arrangementer i vores forening.
Et af dem var besøg fra Københavns Brandvæsen, hvor
vi fik en hurtig repetition i
førstehjælp og en grundigere
indføring i brugen af hjertestartere.
Når vi som forening også
kommer ind på dette områder, gør vi det for at sikre at
vi som jægere er parate til at
gribe ind, hvis en af vores
jagtkammerater skulle komme ud for at have brug for, at
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der var nogen, der havde
kendskab til førstehjælp.
Vi ved godt, at der ikke er
en hjertestarter med ude på
jagt, når vi går igennem eller
står for på såterne, men bare
en deltager har kendskab til
førstehjælp gør i mange tilfælde at man kan bevarer
roen, hvis uheldet er ude og
hurtigt kan dirigere jagtens

andre deltagere til at hente
den fornødne ekstra hjælp.
Vores viden om førstehjælp
kan selvfølgelig også bruges i
andre sammenhænge i vores
hverdag.
I Storkøbenhavns Jagtforening har vi søgt Tryg fonden
om en hjertestarter til Mosehuset, så er vi da et skridt på
vejen med at være forudseende.
Førstehjælpskurser vil
fremadrettet blive arrangeret
af jagtforeningen. Følg med
på hjemmesiden. www.sjf.dk
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Kursusdatoer kan ses på foreningen hjemmeside www.sjf.dk under arrangementer
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Af Frank Rattleff / Foto Ebbe Salling

Hygiejneuddannelse for jægere
Jagtforeningen afholdte tidligere i år to meget
populære og helt fyldte kurser i vildtets sundhed og hygiejne. Foredragsholder og dyrlæge
Mariann Chriél fra Veterinærinstituttet –
som også er ivrig jæger, talte meget engageret
og levende om alle de forhold, vi som jæger
skal være opmærksomme på.
I forbindelse med jagt i bl.a. Tyskland er
flere danske jægere blevet mødt med et krav
om gennemførelse af et veterinært hygiejnekursus, der i Tyskland kaldes “Kündigen Person”.
Der er dog IKKE noget krav om, at man
skal have gennemført dette kursus for at indløse et tysk jagttegn. Til gengæld kan en tysk
jagtudlejer finde på at stille krav om denne
uddannelse og afvise jægere, der ikke har gennemført kurset. Man er altså som dansker
nødt til hos jagtudlejerne at forhøre sig om
vilkårene.
Årsagen til, at enkelte tyskere jagtudlejere
forlanger at jægeren har gennemgået kurset
for “Kündigen Person” er, at det er jægeren,
der brækker det nedlagte vildt og derefter leverer vildtet til jagtudlejer. Altså er jægeren
formentlig ene om at observerer det nedlagte
før og efter at det er brækket og indtil da kun
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har bevist, at han kan håndterer et våben men
ikke nødvendigvis også fødevarer.
Baggrunden for kurset i hygiejne og vildtsygdomme er en EU bekendtgørelse, hvorfor
et kursus der er gennemgået i Danmark, også
er gældende i det øvrige EU. Hygiejnekurset
giver ret til afsætning af vildt i Danmark og
opfylder det tyske krav om hygiejnebevis for
jagtudøvelse.
Vi blev i den grad klogere på hygiejnebestemmelser og korrekte anvisninger til håndtering, transport og udtagning af organer m.v.
Når vi går på jagt og afliver vildt, skal vi være
meget opmærksomme på unormal adfærd og
patologiske ændringer som følge af sygdomme. Miljøforurening og andre faktorer kan
påvirke menneskers sundhed, hvis vi spiser
sygdomsramt vildt. Som jægere vil vi gerne
kunne spise vores nedlagte vildt uden at risikere selv at blive syge!
Afslutningen på et rigtig godt kursus var
udlevering af kursusbeviser for deltagelsen,
hvor teksten er oversat til flere sprog.
Kursisterne var alle enige om, at det var et
rigtig godt og givende kursus, hvor vi var blevet meget klogere på vildt hygiejne.
Foreningen vil fremadrettet afholde lignende kurser når behov og lejlighed byder sig.
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Tirsdagsarrangem

Mosesvinget 3, 2400 København NV · Start kl. 19.30, hvis ikke andet er

Kommende Arrangementer

Hvis hjertestarteren måler at hjertet ikke slår,
afgives der et stød.
Fordelen ved en Hjertestarter er, at førstehjælperen hurtigt kan starte hjælpen op, inden ambulancen kommer, så tiden bliver brugt
optimalt.
Hjertestarteren ikke bør stå alene. Det er utroligt vigtigt at hjertestarteren kombineres med
basal førstehjælp/genoplivning.
På hjertestarter-bruger kurset lærer du at anvende trinvis førstehjælp til bevidstløse, med eller
uden vejrtrækning, samt betjening af hjertestarteren.
Kombinationen af ovenstående giver optimale
overlevelseschancer.
Vi træner så deltageren opnår fortrolighed med
maskinen og “tør” bruge maskinen, når der bliver brug for den.
Sikkerheden omkring brugen af hjertestarteren
gennemgås også.
Instruktører: - er alle aktive i det danske redningsberedskab og har mange års erfaring fra
brand og ambulancetjenesten landet over.
Bevis: - Førstehjælp.com, udsteder brugerbevis
til kursusdeltagerne.
Pris:
Kontaktperson: Poul
Foredragsholder: Tilmeld på hjemmesiden

7. oktober 2014 Førstehjælp / Hjertestarter
Arrangementet stadig under planlægning.
Formål: At opnå fortrolighed med en hjertestarter, samt igangsætte genoplivning af en person.
Varighed:
3 timer.
Målgruppe: Alle der har erhvervet sig en hjertestarter eller befinder sig i nærheden af samme.
Indhold: En hjertestarter er en maskine der går
ind og analyserer hjertets rytme.

21. oktober 2014 Klubarrangement
Arrangementet stadig under planlægning.
Tjek på hjemmesiden www.sjf.dk under
ARRANGEMENTER hvad der kommer på tapetet denne aften, vi arbejder hårdt på at finde
et spændende emne.
Pris:
Kontaktperson: Svend
Foredragsholder: Karsten????

Kære medlemmer.
Endnu engang er det lykkedes at blive lidt forsinket med DIANA, det er ikke fordi jeg syntes
det er sjovt, men desværre er det svært at holde
deadlines, når der skal samles oplysninger og
tilsagn sammen fra mange mennesker. Det går
selvfølgelig mest ud over vores arrangementer,
men jeg håber I bærer over med redaktionen
som gør sit bedste.
Storkøbenhavns Jagtforenings arrangements kalender for efteråret 2014 og foråret 2015. finder
du efterfølgende. Men læs også de to næste afsnit for de er vigtige.
For at hjælpe den, der står for et arrangement,
vil det være en fordel med en forhåndstilkendegivelse 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 medlems nr.) 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, vil der kun
blive bestilt mad til de tilmeldte. Sidste tilmeldingsfrist skal også overholdes.
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menter

i klublokalerne

r anført · Tjek hjemmesiden wwwsjf.dk for nye tilbud og evt. aflysninger
4. november 2014 Det traditionsrige Banko
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.
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.
Pris:
1 plade 15 kr.
5 plader 65 kr.
Kontaktperson: Poul Kannik
Tilmeld på hjemmesiden
20. november 2014
JKF – Årsmøder Stor København
Åbent møde.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning for jagtforeningernes kommunale fællesråds virke.
3. Valg af formand (formanden er valgt for 4
år og er ikke på valg i år.)
4. Valg af bestyrelse
5. Valg af suppleant
6. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter til disse.
(kandidater til disse poster skal være bosiddende i kommuner, der er hjemmehørende
i Kreds 7.)
7. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt
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25. november 2014
Jagtforeningens traditionsrige Juleafslutning
Husk tilmelding nødvendig
– senest 18. november 2014
Julemaden gøres klar, så vi kan gå til bords kl.
18:30. Så bemærk venligst det tidligere tidspunkt.
Tidspunkt:
Kl. 18.30
Pris:
100 kr. drikkevarer købes til
vanlige rimelige priser
Kontaktperson: Lena Isling – 24 46 12 03
Tilmelding på hjemmesiden senest 18. november 2014
6. januar 2015 Introduktion til knivkursus
Vi opfordrer alle, der har deltaget i tidligere kurser til at komme og vise deres selvgjorte knive.
Per vil fortælle om de grundlæggende principper ved knivbygning. Kasper vil fortælle om og
vise noget om læderarbejde.
Knivbyggeriet foregår på Husum Skole, sløjdlokalerne og ikke i vores klubhus, da skolen har
de rigtige maskiner og værktøj, der skal bruges.
Det er imponerende at se den kreativitet, deltagerne udviser, og så flotte knive, der bliver lavet.
Alle er velkomne, begyndere som viderekomne,
og hele kurset kører på hjælp-til-selvhjælp princippet. En aktivitet i foreningen, hvor også børnene kan deltage.
Du må meget gerne selv medbringe værktøjer
og materialer, men foreningen råder over et
mindre udvalg af knivklinger og skæftematerialer, som sælges til næsten rene nettopriser, men
har du specielle ønsker om materialevalg, kan
dette også lade sig gøre som “bestillingsvarer”.
Pris:
Gratis
Kontaktperson: Hugo og Svend
Foredragsholder: Per Toft Madsen og
Kasper Brink Rung
Tilmeld på hjemmesiden
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13. januar 2015
I aften starter knivkursus på værkstedet.
Sted:
Husum Skole,
Karlslundevej 23,
2700 Brønshøj
Tidspunkt:
Kl. 18:30-ca. 21.30
Kontaktpersoner: Hugo og Svend
Lørdag den, 17. januar 2015 Nytårskur
Det er besluttet at prøve igen, nu vi har egne
egnede lokaler.
Vi starter med en velkomstdrink, går til bords
til en 3 retters menu
Med div. vine og kaffe.
Senere er der mulighed for, at købe ekstra drikkevare i baren med rimelige priser.
Menuen er tilrettet med tema i den hobby vi er
samlet om i vores forening.
Tidspunkt:
Kl. 18:30
Pris:
375,- kr. pr. person
Beklædning:
Lidt festligt
Kontaktperson: Ebbe Salling
Tilmelding på Hjemmesiden senest den, 15.
december 2014.
20. januar 2015
Aftenens tema er Lystfiskeri.
Mange ved sikkert at Jens Tilsted også er ivrig
lystfisker; og denne aften vil han underholde
om dette emne.
Han kunne måske også finde på at vi skulle
smage på noget fisk, hvem ved?
Pris:
Kontaktperson: Jens
Foredragsholder: måske en overraskelse
Tilmeld på hjemmesiden

3. februar 2015
Vores Hunde og Dyrelægen Specialdyrlæge Jens Ruhnau vil i aften tage os
en tur med igennem hundenes verden og berette om sundhedstilstanden
Hos menneskets bedste ven hunden og hvad vi
kan gøre for at deres
Sundheds tilstand bevares.
Jens vil komme igennem hundens tænder,
mund, andre sygdomme og
Behandlingen af de gennemgåede emner.
For alle jer der har hunde eller tænker på at anskaffe jer en hund,
Vil en aften som denne være lærerrig.
Pris:
Kontaktperson: Poul
Foredragsholder: Jens Ruhnau
Tilmeld på hjemmesiden

24. februar 2015
Per Kauffmanns spændende jagtoplevelser
I aften fortæller Per Kauffmann om nogle af
sine mest spændende jagtoplevelser, herunder
om på jagt alligatorer, bjørne og hjorte. Disse
fortællinger fører helt automatisk ind på jagt i
USA. Per Kauffmann orienterer om de mange
forskellige vildtarter, man kan jage, de økonomiske aspekter samt de mange muligheder der
knytter sig til jagt i dette store land. Har du interesse i humoristiske fortællinger om jagt i
USA, eller lyst til at få mere viden om jagtmulighederne i USA, så er dette foredrag det helt
rigtige. Der vil blive vist en del billeder fra USA
og en lille video om pumajagt i Idaho
Pris:
Kontaktperson: Ole Pedersen
Foredragsholder: Per Kauffmann

27. januar 2015 Knivkursus fortsat
Sted:
Husum Skole,
Karlslundevej 23,
2700 Brønshøj
Tidspunkt:
Kl. 18:30-ca. 21:30
Kontaktpersoner: Hugo og Svend
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3. marts 2015
Krudt og kugler samt genladning
I aften skal vi gerne høre noget om krudt og
kugler samt genladning.
I skrivende stund er aftalerne med foredragsholderen ikke helt på plads, så du/I opfordres til at
holde øje med dette arrangement på hjemmesiden.
Samt i det nyhedsbrev, der udsendes på mail.
Pris:
Kontaktperson: Svend
Foredragsholder: Tilmeld på hjemmesiden
10. marts 2015 kl. 18:30 Knivkursus fortsat
Sted:
Husum Skole, Karlslundevej
23, 2700 Brønshøj
Tidspunkt for start er: Kl. 18:30 – ca. 21:30
Kontaktpersoner:
Hugo og Svend

Forslag, som det enkelte medlem ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal
være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Forslagene offentliggøres på
http://www.sjf.dk/ senest 2 uger før generalforsamlingen, gælder ikke vedtægtsændringer se §
12.
Vedtægtsændringer
Ændringer i, eller tilføjelser til disse vedtægter,
kan kun ske når mindst 2/3 af de på en lovligt
varslet generalforsamling fremmødte medlemmer stemmer herfor: Forslag til vedtægtsændringer 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 konstituerende bestyrelsesmøde

17. marts 2015 Generalforsamling Kl. 19:30
I “Mosehuset”
Åbent møde for medlemmer af Storkøbenhavns 24. marts 2015 Afslutning
Jagtforening, der har betalt kontingent.
Husk tilmelding nødvendig
Dagsorden
– senest 28. februar 2015
Valg af dirigent
på Hjemmesiden, så følg med her.
Valg af stemmetællere (2 stk.)
Menuen er, som traditionen byder:
Valg af referent
Stegt flæsk med persillesovs
Formandens forelæggelse af bestyrelsens be- Denne aften mødes vi kl. 18:30 bemærk det
retning til godkendelse
venligst
Forelæggelse af udvalgenes beretninger til
Tidspunkt start: 18:30
godkendelse
Pris:
100 kr. drikkevare kan købes
Regnskabsaflæggelse
til rimelige priser
Behandling af indkomne forslag
Kontaktperson: Svend
Fastsættelse af kontingent
Tilmelding på hjemmesiden
Godkendelse af budget
Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er: Allan, Ebbe, og Jens.
Valg af 2 suppleanter
På valg er: Morten, Hanne.
Valg af 1 revisorer og en revisorsuppleant
På valg er: Hans Henrik, Ole Pedersen.
Valg af udvalgsformænd 4)
På valg er:
Søren, Frank, Poul, Morten, Ebbe.
Eventuelt

diana nr. 1 · 2014

11

Af Ebbe Salling / Foto Ebbe Salling

Besøg i Jægerens Hule
Det er yderst sjældent at man træffer på en
jæger, der gennem livet får samlet så mange
trofæer, og får dem hængt op i sit hjem.
Hans Henrik har givet en meget god historie til de fleste af trofæerne, og den fortæller
han gerne når vi går rundt og kigger på dem,
men desværre er det svært at få ham til at
skrive dem ned, men det kommer nok en
dag.

Efter flere års venten, lykkedes det igen at få
Hans Henrik Sand til at åbne sit hjem for
foreningens medlemmer, så de kunne gå stille
og roligt rundt blandt alle hans trofæer fra
den ganske verden.
Som billederne klart viser, har Hans Henrik ikke spildt sine ferier med at ligge på
stranden og sole sig, nej de er brugt på noget
af det, der interesser ham mest, nemlig jagt på
eksotiske jagtmarker.

12

Når vi besøger Hans Henrik er det altid
under hyggelige former, så det vil
være en god idé at tage med næste
gang muligheden byder sig, selv
om der måske kan gå nogle år, for
Hans Henrik kan godt lide at have
nogle nye trofæer at vise frem hver
gang.
I skrivende stund vides det ikke
om han har været ude på spændende jagtture i den forløbne tid,
men det undersøges nærmere og
måske kan jeg lokke en fortælling
ud af ham inden det næste besøg.
Vi, der deltog i dette arrangement, havde en hyggelig aften og
takker Hans Henrik for hans gæstfrihed.
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Åbningstider for Riffelbanerne 2014
Adresse Selinevej 5, 2300 Kbh.S – kontaktperson se www.SJF.dk
Indskydning 100 m
tirsdag

onsdag

torsdag

11/1 - 31/3
1/4 - 15/6

Lukket

17-19

17-19

16/6 - 8/8

LUKKET / Sommerferie

9/8 - 30/9

Lukket

17-19

17-19

1/10 - 14/12
15/12-10/1-2015

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

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

LUKKET

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

onsdag

torsdag

11/1 - 31/3
1/4 - 15/6
16/6 - 8/8

17-19
LUKKET / Sommerferie

9/8 - 30/9

17-19

1/10 - 14/12
15/12-10/1-2014

LUKKET

Bemærk: Sidste indskrivning er 1 time før banen slutter.
Løbende Vildsvin 50-meter
Banen er åben 1. søndag i hver måned i perioderne
31/1 - 15/6 og 31/8 - 10/12, Åbningstid 9:30-15:00
Bemærk: Sidste indskrivning er 1 time før banen slutter.
LUKKEDAGE: Skyttecenteret er lukket på officielle helligdage, lørdag mellem langfredag og
påskedag samt 1. maj.
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
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Af Hanne Hauer / Foto Ebbe Salling

Mosetræf 2014
For ca. et år siden indviede vi vores nye klubhus i Utterslev Mose.
Det forløbne år er gået med at finde os tilrette i de nye omgivelser og lære vores naboforeninger at kende.
Vi har fået gode relationer til de andre aktivitets udbydere i Mosen og hvad var mere naturligt, end at sætte alle sejl til i forbindelse
med dette års Mosetræf den, 22. juni, som
blev markeret flere steder i mosen.

Der var stillet an med mange aktiviteter på
pladsen rundt om huset, som blev ivrigt benyttet af de fremmødte.
Det hele drejede sig selvsagt om jagt. Det
var opgaven at vise, at jagt er en naturlig ting
i vores samfund.
Aktiviteterne henvendte sig til både børn
og voksne, og alle havde de en god oplevelse
hos os jægere.
Dem, der havde lyst kunne gå en tur på
børnejagtstien (mange voksne gik den også)
og viste i flere tilfælde, hvor lidt voksne ved
om naturen.
Der kunne laves nøgleringe, ses hvordan
Som tænkt så gjort og ikke mindre end 270 minkfælder virker (der er mink i Mosen) og
der kunne smages på grillet dådyr til frokost,
- 300 gæster besøgte vores klubhus for at se,
hvad der nu foregår i det tidligere traktørsted som et par af vo“Mosehuset” og hvad vi i Storkøbenhavns
Jagtforening nu bruger vores nye klubhus til.
Det store fremmøde gjorde ikke dagen
mindre interessant for
foreningens
11 frivillige,
der beredvilligt havde påtaget sig
arbejdet med
at gøre denne
dag til en succes for gæsterne
og jagtforeningen.

14
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res nyjægere havde brækket tidligere på formiddagen.
Erfaringsmæssigt ved vi at mange mennesker tænker på hvad der sker, hvis vi anskyder
et rådyr og ikke kan finde det. For at vise vores gæster, at jægere er ansvarlige mennesker,
der også tænker på dyrenes ve og vel, havde vi
inviteret schweisshunde fører
Henning Gebauer til at give
os en opvisning med hans to
schweisshunde.
Det var gæsterne meget begejstrede for, og vi må sige, at
hundene var meget dygtige til
at finde de udlagte spor.
Det var en rigtig fin dag, og vi
glæder os til at mødes med naboer og andre interesserede ved
næste års Mosetræf.
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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

Kontingent 2015
Ordinært

kr. 955,-

Ekstraordinært

kr. 290,-

Ordinært medlemsnummer
i DJ skal oplyses

Husstandsmedlem

kr. 420,-

Ordinært medlemsnummer
i DJ skal oplyses

Seniormedlem
Ungdomsmedlem
Juniormedlem

kr. 600,kr. 575,kr. 225,-

Født før 1949
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

* Husstands- og ekstraordinære medlemmer skal
opgive deres ordinære medlemsnr.

