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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 lerdu-
er til at øve sig på, før I går på jagt efter rigti-
ge fugle.

Laserpatroner: Vi stiller laserpatroner til rå-
dighed til afprøvning i dit eget jagtgevær.

Hastighedsmåler: Til at måle haglhastighed
på netop dine foretrukne jagtpatroner.

Papirruller: Til afprøvning af dine jagtpatro-
ners hagldækning i dit gevær.

Indskydning: Af jagtgevær med »One shot
stock adjuster«

Flugtskydningsinstruktører: Fra egen jagtfor-
ening kan medvirke, hvorved prisen kan bli-
ver 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

Lån Kreds 7
skydevogn
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Knæk og bræk
i det nye år ...
Håber, at alle har haft en god jul og et
helsebringende nytår, ønsker jeg på be-
styrelsen vegne. Det gamle år har på
mange måder været et prøve år, sådan
at forstå at nyheden Mosehuset er ble-
vet hverdag og nu er det blevet rammen
om vores aktiviteter, der gerne skulle
trække flere medlemmer til. Det er også
nu, at vi skal have en dialog med med-
lemmerne, uden jer er det svært at fin-
de på noget nyt. Du sidder måske med
en idé eller forslag til en tirsdag aften,
så bare henvend dig til bestyrelsen. Jeg
ved godt at jeg har skrevet det før, men
det kan ikke siges for tit.

Nu når Jægerforbundet har flyttet
deres domicil til Kalø er din lokale jagt-
forening stedet, hvor der er hjælp at
hente, hvis forbundet synes for langt
væk.

Der sker så meget inden for jagten i
disse år med fredninger, ny jagttider og
sanitetskurser, som blot er nogle af de
udfordringer, vi står over for.

I dag sker tingene så stærkt, at det er
svært at give en god information i et
blad, der udkommer to gange om året.
Derfor opfodrer jeg alle til at melde sig
til nyhedsbrevet og bruge hjemmesiden
mere aktivt. Husk også at opdatere je-
res e-mail adresser mm. på Jægerfor-
bundets hjemmeside og hvordan det
gøres, kan du læse inde i bladet.

Med Jæger Hilsen

Poul H. Kannik

Bestyrelse:
Poul Kannik (Formand) 20 11 54 53
Svend Isling (Kasserer) 36 78 82 83
Allan Pastoft (Sekretær) 40 15 66 53
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
Hanne Hauer (Suppleant) 40 43 87 46
Morten Emkjer (Suppleant) 20 22 45 92

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

Jagttegnsudvalg
Hans-Erik Fog (Formand) 26 15 58 14

Medieudvalg
Hanne Hauer (Formand) 40 43 87 46
Morten Emkjer
Bente Post-Pedersen
Frank Rattleff
Svend Isling

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, kontaktperson:
Poul Kannik 20 11 54 53

Jagthornsudvalg
For tiden ingen aktiviteter, kontaktperson:
Poul Kannik 20 11 54 53

Diana udkommer to gange årligt:
Deadline: for næste nr. 28. maj 2015

Diana – Redaktion
Hanne Hauer (Ansvarsh.) 40 43 87 46
Vagtelvej 35, 3.th., 2000 Frb.
Mail: diana@sjf.dk

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:
Jagttegnselev, foto ® Hanne Hauer
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Interview med én af vores juniorjægere
Viktor Rattleff på 13 år
Af Hanne Hauer / Foto Frank Rattleff

Kommer du tit med på jagt?
Svar: “Ja, når min far synes, at det er noget for
mig at tage med til. Jeg har lige været på en fæl-
lesjagt med min far i hans jagtkonsortie i Hol-
bæk, hvor jeg var med som hund, altså jeg skulle
affange anskudte fasaner og ænder, så det kan
jeg nu. Det var en lang dag og jeg skulle op alle-
rede kl. 6 om morgenen på en lørdag, men det
gjorde ikke noget. En af min fars jagtvenner har
en søn, der hedder Markus, som også var med,
så det var bare sjovt.”

Hvor mange jagtvenner har du selv fået gen-
nem dit medlemskab som juniorjæger i Stor-
københavns Jagtforening?
Svar: “Jeg har lært flere at kende, men jeg synes
ikke, der er så mange på min alder, der kommer
i klubben. Men der er heldigvis også en anden
juniorjæger, der hedder Jasmin, som er 12 år.”

Har du prøvet at skyde med et jagtgevær?
Svar: “Ja, jeg har mit eget gevær, som jeg fik i
fødselsdagsgave. Det er en kaliber 12, som er
lidt kortere, så den skyder rigtig godt. Min far er
heldigvis instruktør, så jeg må godt skyde med
den sammen med ham. Jeg skyder især lerduer
med den ude på Kalvebod og der er rigtig sjovt.”

Deltager du i Storkøbenhavns Jagtforenings
arrangementer?
Svar: “Ja nogle gange, hvis jeg synes det kan
være sjovt for mig. Jeg har været med til Mose-
træffet i der er en gang om året. Det har jeg væ-
ret med til to gange. Jeg så, hvordan man flåede
en rå. I år var jeg med til at passe jagtstien for
børn og voksne. Det gik ud på, at man skulle gå
rundt i terrænet i nærheden af Mosehuset og fin-
de nogle afstandsskilte af jagtbart vildt, og svare
på nogle spørgsmål om dyrenes levevis. Alle børn
fik en guldmedalje, hvis de svarede rigtigt. Jeg er
selv god til fugle, fordi min far tager mig med
på jagt og i Utterslev Mose, hvor der er en mas-
ser af fugle, som han har lært mig navnene på.
Især grågæs og gråænder, måger og blishønes. Jeg
ved godt, at man ikke må fodre dem, fordi fug-
lene ikke har godt af det, og fordi det forurener
mosevandet.”

Har du deltaget i andre arrangementer?
Svar: ”Ja, jeg har også været med til Nyjægerda-
gen sammen med Jasmin. Det er faktisk kun nyeViktor, Juniorjæger
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jægere, men vi var med alligevel. Vi spiste kød
fra grillen fra den då, som lige var blevet for-
lagt.”

Vil du være med til næste års Mosetræf?
Svar: “Ja, så håber jeg at der kommer flere juni-
orjægere med. Jeg har hørt, at man i andre ju-
niorklubber tage til Valdemarslot og ser på en
kæmpe trofæsamling eller bare en tur ind til Zoo
kunne jeg godt tænke mig.”

Danmarks Jægerforbund har JuniorJÆGER-
klubben, hvor 8-15 årige kan mødes med an-
dre juniorjægere og deltage i arrangementer
som f.eks. Sommernaturskolen. Hvis du ople-
ver noget spændende, kan du skrive til ”En
juniorJÆGERs beretning”. Send din historie
til: di@jaegerne.dk. Det har Emma Fris Niel-
sen (12 år) bl.a. gjort. Måske vil Viktor også
gøre det en dag.

Jasmin med bue og pil

Eftermiddags åbent!
Af Poul Kannik

For dig, der har lyst til at komme ud i
Mosehuset, vil der være åbent

onsdag den 4. februar kl. 15-18
til jægertræf

Det er et
uforpligtende
møde, hvor
det primære er
samværet med
andre. Der vil
blive serveret
kaffe og lur
mig, om der
ikke skulle
være én, der
kunne bage en
kage.

Min tanke
var, at vi
kunne hjælpe
hverandre – måske har du et patronbælte
eller en jagttaske, der trænger til en rep.

I Mosehuset har vi også lidt ting, der
kunne trænge til lidt rep. og vedligehold
samt lidt grene, der skal klippes, blade
der trænger til at blive samlet og lidt
grønt mellem fliser, der burde fjernes.

Ja, så tænker man straks, nu skal vi
bare arbejde, men sådan skal det ikke for-
stås. Vi er nogle stykker, der mødes over
en kop kaffe og finder ud af, hvad vi vil
få dagen til at gå med – om vi vil rafle, sy
gamle jagtbukser mm.

Vi har anskaffet et godt klub hus/loka-
le, så skal det ikke kun bruges en gang
hver fjortende dag.

På gensyn
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Gik du glip af et spændende arrangement?
Af Svend Isling

Bestyrelsen er af den klare overbevisning, at
foreningen bliver bedre ved så megen kom-
munikation med medlemmerne som muligt,
det skaber interesse, dynamik og fællesskabs-
følelse.

Foreningen har i mange år udgivet bladet
“Diana”, der er blevet trykt og sendt til med-
lemmerne 2 til 3 gange årligt.

Tiden er dog løbet fra denne kommunika-
tionsform, der både er omstændig og dyr og
hurtig bliver uaktuel. Fremover vil vi derfor

primært kommunikere med medlemmerne
via vores hjemmeside og e-mail.

Derfor er det meget vigtigt, at du giver os
din korrekte e-mail-adresse.

Vi henter vores e-mail liste fra Jægerfor-
bundets medlemsregister, men da det kun er
ca. 50% af vores medlemmer, der er opført
med en e-mail-adresse, beder vi alle, der er in-
teresseret i nyt fra Sjællands Jagt Forening,
om at ajourføre deres profil.
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Det er i disse hyggelige lokaler bestyrelsen
gerne vil se nogle flere glade jægere!

Her er opskriften på, hvordan du ajourfører din
medlemsprofil:
1. Gå ind på Jægerforbundets hjemmesi-

de: www.jaegerforbundet.dk

2. Vælg “Medlemsnet” ude til højre
øverst på menubjælken

3. Indtast brugernavn, der er dit med-
lemsnr., som står bag på bladet Jæger
7801XXXXXX

4. Indtast adgangskode, som er dit post-
nummer

5. Tryk på “Login”

6. I menuen til venstre vælges “Selvbetje-
ning – medlem”

7. Herefter vælges “Min profil”

8. Og nu er det bare at tilføje og rette op-
lysningerne og trykke “Send”

Nu er du klar til at modtage relevante
e-mails vedrørende arrangementer mm. i
foreningen.
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For at hjælpe den, der står for et arrangement,
vil det være en fordel med en forhåndstilken-
degivelse af deltagerantal, så hvis du regner
med at deltage i et arrangement så brug hjem-
mesiden www.sjf.dk – ARRANGE-
MENTER 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 arrange-
mentet inkluderer spisning eller anden form for
forplejning, vil der kun blive bestilt til de tilmeld-
te. Sidste tilmeldingsfrist skal også overholdes.

5. januar 2015 kl. 18:30

Jagttegnskursus
fortsat i foråret 2015
Se altid på www.sjf.dk

6. januar 2015 kl. 19:30

Introduktion til knivkursus
i Mosehuset
Vi opfordrer alle, der har deltaget i tidligere
kurser til at komme og vise deres selvgjorte kni-
ve. Per vil fortælle om de grundlæggende prin-
cipper ved knivbygning. Kasper vil fortælle om
og vise noget om læderarbejde.

13. januar kl. 18:30, 27. januar kl. 18:30,
10. marts kl. 18:30

Knivkursus fortsat
på Husum Skole
Karlslundevej 23, 2700 Brønshøj
Skolen har de rigtige maskiner og værktøj, der
skal bruges.
Se altid på www.sjf.dk

Kontaktpersoner: Hugo Emkjer og
Svend Isling

20. januar

Temaet er lystfiskeri
Jens Tilsted vil underholde medlemmerne og
sikkert overraske med en smagsprøve på en fisk
eller to.
Kontaktperson: Jens Tilsted
Tilmelding: www.sjf.dk

3. februar

Vores hunde og dyrlægen
Specialdyrlæge Jens Ruhnau vil berette om
hundeverdenens sundhedstilstand. Hvad kan vi
selv gøre for at vores hunde har en god sund-
heds tilstand?
Kontaktperson: Poul Kannik
Tilmelding: www.sjf.dk

18. februar

Reguleringsmøde
Mød friske op, hvis du er interesseret i at delta-
ge i reguleringsarbejdet i foreningen. Der er in-
gen krav til tidligere erfaringer, alle er
velkomne.
Kontaktperson: Frank Rattleff
Se på sjf.dk

24. februar

Per Kauffmann fortæller
spændende jagtoplevelser

Tirsdagsarrangem
Mosesvinget 3, 2400 København NV kl. 19.30, hvis andet er· Start ikke
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menter i klublokalerne
r anført · Tjek hjemmesiden wwwsjf.dk for nye tilbud og evt. aflysninger

Kauffmann orienterer om jagt i USA på en hu-
moristisk måde, om de mange forskelige vild-
tarter man kan jage der samt de økonomiske
aspekter. Der vises en del billeder og en  video
om pumajagt i Idaho.
Kontaktprson: Ole Pedersen
Se altid på www.sjf.dk

3. marts

Krudt og kugler
samt genladning

Det foregår i Mosehuset, men info følger på
www.sjf.dk

17. marts

Generalforsamling
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere (2 stk.)
3. Valg af referent
4. Formandens forelæggelse af bestyrelsens be-

retning til godkendelse
5. Forelæggelse af udvalgenes beretninger til

godkendelse
6. Regnskabsaflæggelse
7. Behandling af indkomne forslag
8. Fastsættelse af kontingent

9. Godkendelse af budget
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er: Allan, Ebbe, og Jens.
11. Valg af 2 suppleanter
På valg er: Morten, Hanne.
12. Valg af en revisorer og en revisorsuppleant
På valg er:Hans Henrik, Ole Pedersen.
13. Valg af udvalgsformænd
På valg er: Søren, Frank, Poul, Morten, Ebbe.
14. Eventuelt

Forslag, som det enkelte medlem ønsker be-
handlet på den ordinære generalforsamling, skal
være formanden i hænde senest 3 uger før gene-
ralforsamlingen. Forslagene vil blive offentlig-
gjort på http://www.sjf.dk/ senest 2 uger før
generalforsamlingen, gælder ikke vedtægtsæn-
dringer se §12
§ 12. Vedtægtsændringer
Ændringer i, eller tilføjelser til disse vedtægter,
kan kun ske når mindst 2/3 af de på en lovligt
varslet generalforsamling fremmødte medlem-
mer stemmer herfor: Forslag til vedtægtsæn-
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 konsti-
tuerende bestyrelsesmøde

fortsættes på næste side
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tirsdagsarrangementer fortsat

24. marts kl. 18:30

Afslutningsmiddag, stegt
flæsk med persillesovs

Traditionen tro serveres
“Danmarks Nationalret”
til kr. 100,00 i Mosehu-
set – drikkevarer kan kø-
bes til de sædvanlige
rimelige priser.
Kontaktperson: Svend Is-
ling
Tilmelding: www.sjf.dk

26. april kl. 9
NB! Datoen er ikke endelig fastlagt så følg
med på www.sjf.dk

Nyjægerdag
Formålet med dagen er at give deltagerne mu-
lighed for at møde andre nyjægere samt fa ind-
blik i hvad det vil sige at gå på jagt, fra et par
erfarne jægere, Bente Post-Pedersen og Rolf
Hagstrøm. Du kan selv være med til at præge
dagens program, ved at stille spørgsmål om
hvad som helst inden for jagt, skydning og
hunde. Til frokost serveres der grillet råvildt.

• Kl. 9 starter vi med morgenmad og intro til
dagen.

• De forskellige jagtformer
• Jagtetik og opførsel på jagt
• Jagt i udlandet
• Vildthåndtering
• Kl. 13 spiser vi frokost. Der vil være

vildtkød tilberedt på grillen.
• Kl. 14 Sweisshundens arbejde og brug af

sweisshunderegistret
• Sweisshundefører Per Clausen fortæller om

træning og brug af Sweisshunde.
• Herefter vilder være mere om valg af grej,

såsom knive og køb af våben.
• Forskellige typer jagthunde.
• Ca.15.00 afslutning på dagen.

Dagen foregår udenfor, derfor skal du have
varmt og måske vandtæt tøj med

31. maj kl. 10 til 16

Mosetræf ved Mosehuset

Et arrangement for alle børn som voksne. Stor-
københavns Jagtforening ønsker at vores naboer
og alle medlemmerne får en hyggelig dag med
natur og jagtoplevelser.

Kl. 10:00 Velkommen
Præsentation af aktiviteter for børn og voksne:
Børnejagtsti
Lav din egen nøglering
Salgsbod med hjortekød
Informations kiosk for vildt og jagt
Visning af minkfælder
Kaffe kr. 5,00 og kage kr. 5,00
vand kr. 5,00 lille fadøl kr. 10,00

Program
Kl. 10: 15 Dådyr brækkes (hvis det er aktuelt)
Kl. 11:00 Dådyr forlægges
Kl. 12:00 Smagsprøver af det grillede dådyr
Kl. 13:00 Henning Gebauer kommer med sine
schweisshunde
Se altid på www.sjf.dk
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Åbningstider for Riffelbanerne 2015
Adresse Selinevej 5, 2300 Kbh.S – kontaktperson se www.sjf.dk

Indskydning 100 m

tirsdag onsdag torsdag lørdag søndag

11/1 - 31/3 9:30-15 9:30-15

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

16/6 - 8/8 LUKKET / Sommerferie

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

1/10 - 14/12 9:30-15 9:30-15

15/12-10/1 LUKKET

Bemærk: Sidste indskrivning er 1 time før banen lukker.

Hjorte-Elgbanen 100 m

tirsdag onsdag torsdag lørdag søndag

11/1 - 31/3 9:30-15 9:30-15

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

16/6 - 8/8 LUKKET / Sommerferie

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

1/10 - 14/12 9:30-15 9:30-15

15/12-10/1 LUKKET

Bemærk: Sidste indskrivning er 1 time før banen lukker.

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 lukker.

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,-
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Sneppefald
Af Ole Petersen

Vi var inviteret på jagt i
Klemensker plantage i
oktober måned. Vi havde
været der før, så vore for-
ventninger var høje. Ind-
ledningen havde været kaotisk:
Kan vi sejle den dag eller skal vi tage dagen
før eller efter? Vores vært var heller ikke helt
sikker på, om han var hjemme de omtalte
dage, så forvirringen var total. Afsted kom vi
dog og kørte mod Bornholmerfærgen fra
Ystad. Nye komplikationer. Lidet anede vi, at
man, for at køre ombord med bil på færgen,
skulle køre en kilometer ud af byen og en kilo-
meter tilbage. Da vi endelig fandt ud af det, så
vi agterstavnen af vores færge på vej mod
Bornholm.

Hvad sker der en tidlig morgen i Ystad?
Meget lidt. Vi fandt frem til en senere færge-
afgang, men den krævede 5-6 timers ophold i
Ystad og omegn. Vi startede med at finde et
sted, der var leveringsdygtigt i morgenmad og
dernæst opsøgte vi turistbureauet for at høre
om mulighederne. Et bud var Ales Stenar. En
skibssætning (en slags svensk Stonehenge) no-
get uden for byen. Stedet havde angiveligt fle-
re fornemme fiskerestauranter i umiddelbar
nærhed, så der var baggrund for et kulinarisk
måltid. Hvis man altså havde været der fra
april til august. Om senefteråret og vinteren
er der lukket!

Nuvel. Efter talrige kvaler nåede vi til Rønne
og der mødtes vi af koldt øl og stegt flæsk med
persillesovs. Dette stemmer menneskesindet
mildt. Efter et behageligt måltid, var der dømt
søvn. Næste morgen stod vi op, fik et godt
morgenmåltid og smurte madpakker (flotte!).
Så afsted til Klemensker Plantage.

Stemningen ved morgenkaffen var høj. Der
var i de forløbne dage blevet set usædvanligt

mange snepper på øen. Kunne man være hel-
dig at dette var sneppefald. (Sneppefald er
ifølge nyt dansk jagtleksikon større mængder
snepper i Danmark efter temperaturfald i
Sverige og de Baltiske stater, ofte kombineret
med hårdt og blæsende vejr). Allerede i første
såt var der snepper. Der blev skudt til adskil-
lige, og der blev leveret to. I den anden såt var
der endnu flere snepper. Jeg skød selv forbi til
en og skød á tempo til en anden med min si-
depost. Jeg lod ham melde den. Efterhånden
blev der set flere og flere snepper. Såterne i
Klemensker plantage er store, og det medfø-
rer lange traveture både for drivere og skytter.
Mange skytter stod stadig og hev efter vejret,
da snepperne bogstaveligt talt fløj dem om
ørene. Skudstatistikken skal vi vist ikke tale
om. En enkelt nabopost gav blankt op. Han
knækkede bøssen og nød bare synet af de
mange snepper.

Dette er en personlig rekord. Aldrig nogen-
sinde har jeg set så mange snepper i luften.
Jeg talte 18. På paraden lå der 14 snepper, 12
stykker råvildt og 3 harer. Det er der grund
til at glæde sig over.

Mange havde skudt forbi til
snepper, men som jagtfiskalen
påpegede: “Det er ingen skam at
skyde forbi til en sneppe”. Det
havde han vist for res-
ten også selv gjort.

Jeg tog hjem fra
denne jagt med mange
gode oplevelser, men
jeg vil aldrig glemme
den enorme mængde
snepper; et sandt
sneppefald.
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Sådan undgår man røg
i køkkenet
Af Morten Emkjer

For det var lige hvad Danish Outdoor fortalte
om denne aften, hvor aftenen stod i røgnin-
gens tegn. Det var en af de aftener, hvor der
virkelig var fuldt hus i foreningen, for der
blev nemlig gennemgået, hvordan man kan
røge sit vildt fra jagten. Og det var ikke små-
ting, der kunne blive til alt fra røget køller til
pølser. Der blev gennemgået de forskellige
principper inden for røgning.

Koldrøgning
Det går over meget lang tid og gerne af flere
gange, men med temperature på maksimalt
27 gr C. Hvorimod varmrøgningen var oppe
på omkring 80 gr C. I mellem disse tempera-
turer var der naturligvis mellem varm røg-
ning.

Forarbejdet inden røgningen
Det der kunne igangsættes, blev gennemgået,
nemlig saltning. Denne kunne foregå på to
måder enten ved tørsaltning, hvor kødet lå i
salt og skulle tilses med jævne mellemrum for
at være sikker op at salten var jævnt fordelt.
Den anden metode var at lægge kødet i saltla-
ge – en meget kraftig opløsning af salt i vand
– næsten så vandet var mættet og ikke kunne
optage mere salt.

Pølserøgning
Man kunne også vælge at lave pølser, af det
vild man havde og disse skulle naturligvis
også røges. Igen var der mange former for

pølser, man kunne lav – alt lige fra den lille
grillpølse til store spegepølser.

Her var der igen flere krydderi blandinger,
som man kunne vælge imellem, hvis man
ikke ønskede at fremstille sin egen blanding
af krydderier.

Ovnen
Men for at røgningen kunne finde sted, skul-
le man jo bruge en røgovn og der fandtes
mange modeller, men Danish Outdoor havde
selv fremstillet en røgeovn, som kunne leve
op til alle de krav, man måtte sætte til en røg-
ovn.

Dette er naturligvis Tommerup Røgeren, som
kan ses her
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Regulering
– er det noget for dig?
Af Frank Rattleff / Foto Frank Rattleff

Projektleder Peter Smærup fra Danmarks Jæ-
gerforbund afholder i øjeblikket et målrettet
kursus om regulering af skadevoldende vildt
over hele landet. Kurset er specielt målrettet
de reguleringsjægere, der er udpeget lokalt i
JKF’erne. For JKF København og JKF Glo-
strup har Storkøbenhavns Jagtforening haft
to jægere på kursus over to dage i september i
år.

Kurset er en del af Jægerforbundets arbejde
med at etablere et veluddannet og landsdæk-
kende netværk af reguleringsjægere. Projektet
er støttet med midler fra Danske Pelsdyravle-
re og supplerer den indsats, der allerede kører
omkring regulering af Mårhund.

Minkbekæmpelse

Flydende minkfælde
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Kursets teoretiske del omhandlede love og
bekendtgørelser, så vi som reguleringsjægere
er rustet til at kunne agere juridisk korrekt.
Derudover fik vi en grundig gennemgang af
biologi og levevis for de fugle og pattedyr,
som reguleringsopgaverne oftest omhandler,
som eksempelvis ræv, mink, råger og krager
mfl. Men det var ikke kun et teoretisk kursus,
det var i den grad også hands-on, så hvis ikke
man havde sine gummistøvler med, så ville
man få våde fødder. Peter Smærup havde fle-
re eksempler på forskellige fangstfælder med,
som vi prøve i praksis. End del af kurset var
beståelse af en teoretisk prøve, men vi skulle
også selv opstille en udleveret fælde, som var
det en reguleringsopgave, vi var sat på. Den
efterfølgende kritik fra kursuslederen samt de
andre kursister var yderst givtig.

Alt i alt var kurset en succes og det som
Allan og jeg tog med fra kurset, vil blive
brugt i foreningen, hvor vi i nær fremtid vil
indkalde til et minikursus for interesserede
reguleringsjægere, som kan blive en del at
det team, der kan rykke ud, når opgaven
kalder fra Jægerforbundet, kommunen eller
private. På minikurset vil vi gennemgå de
nye regler på området samt udarbejde en
form for kontaktkæde, så vi altid reagerer
hurtigt og professionelt på alle henvendel-
ser.

Der afholdes indledende møde onsdag
den 18. feb. 2015 kl. 19:30 hvor alle, der
har interesse for reguleringsarbejdet i for-
eningen, kan møde op. Der er ingen krav
om tidligere erfaring med regulering, bare
mød frisk op...

Indstruktion i fældefangst
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Medlemskab
af Storkøbenhavns Jagtforening

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

Man kan indmelde sig direkte via
vores hjemmeside: www.sjf.dk

eller ved at udfylde denne kupon
og sende den til nedenstående
adresse

Kontingent 2015
Ordinært kr. 955,-

Ekstraordinært kr. 290,-

Husstandsmedlem kr. 420,-

Seniormedlem kr. 600,-
Ungdomsmedlem kr. 575,-
Juniormedlem kr. 225,-

Ordinært medlemsnummer
i DJ skal oplyses

Ordinært medlemsnummer
i DJ skal oplyses

Født før 1949
Fra 16-25 år
Fra 0-15 år

Er du i forvejen medlem af Danmarks
Jægerforbund?

Nej Ja DJ-medlsnr.:

Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

Mail:

Fødselsdato:

q q

q

q

q *.

Ordinært

Ekstraordinært*

Husstandsmedl

q

q

q

Seniormedlem

Ungdomsmedl.

Juniormedlem

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


