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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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Den gamle dame
fylder år
Som det fremgår af forsiden, er det
nu 75 år siden, at frøet til Storkøben-
havns Jagtforening blev sået, siden er
der sket mangt og meget i de år, der
er gået.

Først vil jeg rette en stor tak til alle
medlemmer og frivillige, der igennem
tiden, har ofret tid og kræfter til gavn
for foreningen. Uden disse ildsjæle,
var vi aldrig nået så langt.

Jeg synes, der er meget at fejre og
det gør vi så!

Efter festen kommer der en hver-
dag og foreningen skal forsat fungere,
og for at det skal lykkes, tager vi ger-
ne imod, hvis har du 5 minutter eller
måske ½ time, du vil give af, til gavn
for foreningen. Tal derfor gerne med
en fra bestyrelsen og få af vide, hvad
du kan hjælpe med.

Danmark er og har været kendt for
sit foreningsliv, og det skal vi blive
ved med at bevare. På trods af alle de
elektroniske medier vil jeg mene, at
mødet mennesker imellem er det op-
timale.

Som der står i sangen “Hwor er æ
skjön å find en ven, en håj mist for
læng, læng sind!”

Med jægerhilsen
Poul Kannik

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
Hanne Hauer (Suppleant) 40 43 87 46
Morten Emkjer (Suppleant) 24 29 09 65

Skydeudvalg
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
Ole Jervin 27 14 35 52
Morten Emkjer
Bente Post-Pedersen
Svend Isling

Klubudvalg
Frank Rattleff (Formand) 31 47 88 90
Jens Tilsted

Reguleringsudvalg
Frank Rattleff (Formand) 31 47 88 90
Allan Pastoft

Hundeudvalg
Poul Kannik (Formand) 20 11 54 53

Jagthornsudvalg
Poul Kannik (Formand) 20 11 54 53

Diana udkommer to gange årligt:

Deadline for næste nr.: 18. oktober 2015

Diana – Redaktion:
Ole Jervin (Ansvarsh.) 27 14 35 52
Mail:diana@sjf.dk

Annoncepriser:
1/1 side kr. 1.500,00 – farvetillæg 250,00
1/2 side kr. 800,00 – farvetillæg 150,00

Oplag: 1.200 eksemplarer

Sats og tryk: Trykkeren

Forsidebillede:
® Ebbe Salling
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Invitation

I anledning af Jagtforeningens 75 års Jubilæum
Afholdes der festlig sammenkomst i foreningens lokaler

for alle foreningens medlemmer i Mosehuset:

Mosesvinget 3
2450 København NV

Tirsdag den 25. august 2015 kl. 18.30

Se mere på www.sjf.dk hvor tilmelding også foregår.

Der vil blive serveret en let anretning.
Vin, øl og vand kan købes.

Vi ses, på jubilæums udvalgets vegne
Ole Jervin
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Storkøbenhavns Jagtforening fylder
femoghalvfjerds
I april 1940 blev Storkøbenhavns Jagtfor-
ening stiftet gennem en fusionering af Kø-
benhavn-Frederiksberg Jagtforening og
Nordre Birk Jagtforening, da denne blev ned-
lagt i 1966. Man valgte ud over sammenlæg-
ningen i 1966 også at lægge alle de direkte
medlemmer fra Dansk Jagtforening i politi-
kredsene 1-5 ind under Storkøbenhavns Jagt-
forening. Det vakte utilfredshed mange
steder, men sammenlægninger foregår sjæl-
dent uden mislyde.

I 1969 påbegyndtes jagttegnsundervisning i
Storkøbenhavns Jagtforenings regi. Dette
foregik under ledelse af N.O. Gerner i Zoolo-
gisk Museums auditorium 2. Foreningen var
den gang i store træk ene om at udbyde jagt-
tegnsundervisning i hovedstadsområdet, så
det var store hold; ofte på over 150 deltagere.
Kurset var “hjælp til selvhjælp” således at for-
stå, at erfarne jægere talte om hundearbejde,
skydning og jagtlovgivning m.m. Alt sammen
underbygget af dias eller det efterhånden
glemte episkop. Derudover måtte kursisterne
selv læse i bogen ”Grundbog for kursus i Na-
tur- og Vildtpleje”.

Foreningen udgav i 1966 første nummer af
bladet Diana der oprindelig var i A4 format. I
1971 kom det første Diana i det A5 format vi
alle kender i dag. Man ønskede ikke at lægge
sig for tæt op ad Dansk Jagttidende, senere
Dansk Jagt, og endnu senere JÆGER.

Foreningen havde ikke egne lokaler men
holdt generalforsamlinger og øvrige arrange-
menter ude i byen; ofte på et større hotel.
Udbuddet af jagtlige arrangementer var ikke
så stort i de dage, så det var ikke ualminde-
ligt, at der til et arrangement eksempelvis
med storvildtjægeren Rudolf Sand kunne del-
tage langt over 100 medlemmer. Udlandsjagt
var den gang for de privilegerede få, men in-

teressant at høre om. I dag er det muligt for
mange af os at opsøge jagt andet steds i ver-
den til fornuftige penge.

I 1972 optog vi en del medlemmer af hvil-
ke nogen har sat præg på vor forening: Arne
W. Pedersen (Store Arne), Leif Pedersen (se-
nere formand for foreningen og mangeårig
redaktør af Diana) og Poul Schlüter. Der blev
også afholdt undervisning i flugtskydning på
Amager og der blev foretaget indskydninger
på de dengang militære anlæg lige ved siden
af. Lad mig i den forbindelse citere et replik-
skifte på Amager i maj 1972, som det stod
skrevet i Diana nr. 4:

Første nummer af bladet Diana
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“Er det her Storkøbenhavns Jagtforening
har indskydning?”

“Ja”
“Var det ikke kl. 16 man sku’ begynde?”
“Jo.”
“Jamen nu er den 10 minutter over, og I er

kun ved at stille skiver op. Og I skal vel også
have lagt sække osv. ud?”

”Ja det skal vi, men vi har passet vores ar-
bejde hele dagen. Det her er noget vi udfører
i vores fritid. Desuden ku’ vi først få nøglerne
til depotet kl. 16 præcis”

“Det er sgu meningsløst at spilde medlem-
mernes tid på den måde. Det var det samme
sidste år. Da måtte vi stå og vente i tre kvarter.”

“Nu skal jeg sige dig én ting! Dette her ar-
bejde udføres af medlemmer for medlemmer.
Den der kommer først, hjælper med at stille
an. Den der kommer sidst hjælper med at
pakke sammen. Det er ikke noget supermar-
ked du er kommet ind i.”

“Nå-nej, det forstår jeg godt, men så ku’ i
jo have skrevet kl. 17.”

Det er over 40 år siden, men der er stadig
nogen, der ikke har forstået frivilligt arbejde...

Efterhånden var der stigende behov for
egne lokaler. Mulighederne blev undersøgt,
og det lykkedes i 1974 at leje egnede lokaler i
Palægade. Disse blev indrettet med en baraf-
deling og med bløde stole og man kunne så
byde medlemmerne velkomne. Ved større ar-
rangementer såsom bankospil og storvildt-
jagtforedrag måtte stadig afholdes ude i byen
på grund af det store antal deltagere.

I slutningen af 70’erne blev der i flere om-
gange udbudt jagt på dåvildt på en jagtejen-
dom ved Vorbasse. Arrangementerne har
ændret karakter gennem årene men op til i
dag er der mange jægere fra vores forening,
der har nyt godt af gæstfriheden på denne
ejendom, og mange har skudt deres første
stykke klovbærende vildt netop der.

Ivan Bjørn Jensen (tidligere formand og re-
daktør af Diana) foreslog på en generalfor-
samling i 1975, at man burde arbejde for en
sammenlægning af de tre jagtforbund Dansk
Jagtforening, Strandjagtforeningen og Lands-
jagtforeningen af 1923 med henblik på at stå
stærkere over for myndigheder og andre inte-
ressegrupper. Det var fremsynet tænkt, men
der var ikke på dette tidspunkt opbakning i
forsamlingen eller i forbundene. Der skulle gå
yderligere seks år, før dette blev en realitet.

I 1981 Blev Danmarks Jægerforbund en re-
alitet, og Gustav Rønholdt blev forbundets
første formand. Samtidigt blev vort lejemål i
Palægade opsagt, da udlejerne selv skulle bru-
ge pladsen. Bestyrelsen handlede hurtigt og
der blev fundet brugelige lokaler på adressen
Gammel Kongevej 23, 2. sal. Meget af for-
eningens interiør kunne genanvendes og be-
styrelsen stod i spidsen for en omfattende
renovering.

Der havde længe været ønske om at etable-
re egne riffelbaner på Amager. Leif Pedersen,
der måtte overtage formandsværdigheden ef-
ter sin forgængers alt for tidlige død, var pri-
mus motor for anlægsaktiviteterne bistået af

fortsættes på side 10

Mesterskabsskydning 2008 – mange flotte me-
daljer
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Følgende ønsker foreningen tillykke med de 75 år:
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For at hjælpe den, der står for et arrangement,
vil det være en fordel med en forhånds tilken-
degivelse af deltagerantal, så hvis du regner med
at deltage i et arrangement så brug hjemmesi-
den www.sjf.dk – ARRANGEMENTER og re-
gistrer 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 arran-
ge- mentet inkluderer spisning eller anden form
for forplejning, vil der kun blive bestilt til de
tilmeldte. Sidste tilmeldingsfrist skal også over-
holdes.

25. august 2015 kl. 18:30

Jubilæumsfest

Tilmelding nødvendig, senest 8. august 2015
Se altid på www.sjf.dk

8. september 2015 kl. 18:30

Mosevandring
Kom med på en vandring i mosen med kyndige
vejledere – turen er gratis, bare mød op. Husk
at følge med på hjemmesiden for mere info.

22. september 2015 kl. 18:30

Fokus på buejagt
Mød en erfaren buejæger
og få indblik i netop
buejagtens mysterier og
grej og gode historier.
Se altid på www.sjf.dk

26. september 2015 kl. 09:00

Kok Á Mok 2015
Kom med dit eget vildt og få hjælp af en kok til
nye måder at tilberede dit vildt på – vi smager
alle sammen på det senere. Tilmelding er nød-
vendig. Pris kr. 150,00 pr. person.

6. oktober 2015 kl. 19:00

Røgning af vildt

Vi gentager succesen med røgning af vildt mm.
Foreningens røgeovn vil være i brug…
Mere info følger på hjemmesiden.

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

21. oktober 2015 kl. 18:30

Førstehjælpskursus

Gratis kursus i førstehjælp for alle medlemmer
– der er dog en begrænset deltagerantal, tilmeld
dig på hjemmesiden.

3. november 2015 kl. 19:30

Køb- og Salgsaften

Kom og gør en go handel, og få solgt eller byt-
tet noget af det jagtudstyr, du ikke bruger.
Foreningen vil være vært med kaffe og kage, øl
og vand kan købes. Tilmelding ikke nødvendig
– bare mød op.

17. november 2015 kl. 19:30

Kan man servere portvin
til vildt?
Det er endnu engang lykkedes os at få Karsten
Riis Laursen, den første Danmarksmester i vin-
kendskab og vinsmagning til at komme i for-
eningens klublokale og fortælle om god portvin
til vildt. Pris kr. 100,00 – tilmelding nødvendig
på hjemmesiden.

1. december 2015 kl. 18:30

Juleafslutning med
spisning
Året højdepunkt igen – igen, Vi spiser julens
bord kl. 18:30 og tilmelding er en nødvendig-
hed – gerne i god tid. Tilmelding og betaling
senest 17. november 2015.



10 diana nr. 2 · 2015

en lille hårdtarbejdende skare og periodevis
indforskrevne medlemmer. Vor nuværende
formand var blandt disse.

Der blev arbejdet pr. håndkraft, da gravko
og traktor ikke var en del af arbejdsmateriel-
let.

Leif Pedersen udtrykker til denne artikel, at
et af de største problemer var tidspresset. Ba-
nerne skulle være færdige til Nordisk Mester-
skab året efter. Medvirkende til at dette
overhovedet kunne lade sig gøre var et forbil-
ledligt samarbede med Københavns Idræts-
park, som på daværende tidspunkt ejede
området. I 1983 kunne banerne indvies. Det
var et stort øjeblik i foreningens liv. Det kræ-
vede dengang mindst to frivillige pr. bane at
betjene anlægget. Og den dag i dag kan sam-
menholdet blandt de der ydede denne indsats
mærkes.

Huslejen på Gammel Kongevej truede med
at overstige foreningens formående, og der
måtte søges nye lokaler. Efter en kort tid i
midlertidige restaurantlokaler på Øbrohus,
lykkedes det at finde egnede lokaler i Som-
merstedgade. Der måtte atter trækkes i ar-
bejdstøjet og i 1996 kunne vi atter holde
arrangementer i egne lokaler. Der blev opstil-
let kummefrysere, konstrueret en bar og etab-
leret plads til jagttegnsundervisning. Det var

ikke så svært, for vi havde ikke længere
hundrede af kursister, snarere 40-50.

I 2001 får Storkøbenhavns jagtforening sin
egen hjemmeside. Et teknologisk kvante-
spring i en forening, hvor man ynder at kom-
munikere med hornsignaler...

I 2002 bliver der anskaffet selvmarkerende
anlæg på Hjortebanen. Nogenlunde samtidigt
kunne det nye indskydningshus indvies. Også
dette var skabt ved megen frivillig arbejds-
kraft og ved lån fra foreningens medlemmer.
Nu har vi både Hjortebane, Grisebane, Ind-
skydningsbane og Klubhus på Amager. Det er
der alt mulig grund til at være både stolt af og
taknemmelig for.

Den 1. oktober 2007 flyttede vi til nye lo-
kaler. Varslingen om en huslejeforhøjelse på
100 % nødvendiggjorde en flytning fra Gam-
mel Kongevej. Belært af erfaring vidste vi, at
det var nødvendigt med egne lokaler også
selvom de ikke var blivende. Et af vore med-
lemmer, Ole Jervin havde fundet et anvende-
ligt kælderlokale i Sydhavnen. Det tog nogen
tid at få bragt lokaler op til en vis standard.
Lokalerne kunne dog anvendes, om end ram-
merne var lidt snævre.

De gamle lokaler havde tjent os vel. Men vi
havde behov for mere plads. En anden af vo-
res medlemmer, Hanne Hauer, var primus
motor på fundet af de nye lokaler; Mosehu-
set, en tidligere restaurant ejet af Københavns

... fortsat fra side 6

Hygge på Mosetræffet. Foto Ebbe Salling

Udsigten fra skydehuset på 100m banen
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Kommune. Kommunen var meget positiv og
hurtigt fik bestyrelsen en 10 årig lejekontrakt
på plads, og den 23. august 2013 blev Mose-
huset indviet som Storkøbenhavns Jagtfor-
enings nye klublokaler. Bestyrelsen ser lyst på
de muligheder, der her kan skabes på langt
sigt.

Poul Kannik, vor nuværende formand gen-
nem de sidste 15 år, har selvfølgelig nogle vi-
sioner for foreningens fremtid: Som ihærdig
hundemand drømmer han om, at der kom-
mer gang i hundearbejdet igen. For tyve år si-
den var det meget flot; ikke mindst på grund
af en lang række ildsjæle. Sådanne ildsjæle
kan vi godt have brug for igen. Der er også en
drøm om en nedgravet skydebane bag Mose-
huset. Vores deltagelse i det årlige Mosetræf i

Utterslev Mose arrangeret af Københavns
Kommune giver også en positiv respons med
alle der benytter mosen i det daglige, både jæ-
gere og ikke jægere.

Der er med andre ord god grund til at øn-
ske hinanden tillykke med 75 års Jubilæet. Vi
er mange, der arbejder for foreningen: Som
bestyrelsen, udvalgsformænd, jagttegnsunder-
visere, som instruktører og vagter på skydeba-
nen, i foreningslokalerne og som skribenter
bag vores computere. Lad os også ønske for
hinanden, at vi hele tiden har folk, der båret
af veneration for foreningen, er villige til at
yde en ekstra indsats. Så kan vi også fejre 100
års Jubilæum med glæde og stolthed..

Ole Pedersen
Fhv. Redaktør & bestyrelsesmedlem

Nyjæger dag
Vi gentager succesen og afholder Nyjæger
dag – søndag den 27. september 2015

Alle er velkomne, pladserne tildeles efter
først til mølle princippet.

Formålet med dagen er at give et indblik
i praktisk jagt formidlet af erfarne jægere.
Du kan selv være med til at præge dagens
program, ved at stille spørgsmål om hvad
som helst inden for jagt, skydning og hun-
de. Du får mulighed for at møde andre ny-
jægere og jægeraspiranter samt få indblik i
hvad det vil sige at gå på jagt. Til frokost
serveres der grillet dåvildt.

Program
Kl. 9.00 starter vi med morgenmad og in-
tro til dagen. De forskellige jagtformer.
Jagtetik og opførsel på jagt. Jagt i udlan-
det. Vildthåndtering. (Praktisk brækning,
flåning og forlægning af dåvildt)

Kl. 13.00 spiser vi frokost. Der serveres
grillet dåvildt.
Kl. 14.00 Sweisshundens arbejde og brug
af sweisshunde registret. En sweisshunde-
fører fortæller om træning og brug af
Sweisshunde. Herefter vil det være mere
om valg af grej, såsom knive og køb af vå-
ben. Forskellige typer jagthunde.
Ca. 15.00 afslutning på dagen.

Dagen foregår udenfor, derfor skal du
have varmt og måske også vandtæt tøj
med.
Sted: Mosehuset, Mosesvinget 3, 2400
København NV.
Tidspunkt start: 09:00 til ca. 15:00
Pris: Medlemmer 250 kr. – Ikke medlem-
mer 300 kr. – Betaling kontant på dagen.
Kontaktperson:
Svend Isling – svend.isling@sjf.dk (Ved
tilmelding er medlemsnr. ikke nødvendigt)
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Din jagt starter her:

Besøg Per Kauffmanns hjemmeside JAGTIUSA.DK for inspiration om jagt på
pronghorn, bison, whitetail mv. i USA.
Bliv inspireret inden din jagttur med bøgerne:
Gråspurv & Grizzly, Bæver & Bison samt DVDen Bison & Brunsthjorte.
En samlet særpris til medlemmer af Storkøbenhavns Jagtforening på kun

365 kr. incl. forsendelse for begge bøger og DVD.

Kontakt: Per Kauffmann på mail: per@luneborg.com

Hubertushuset giver dig en totaloplevelse...

JAGT • OUTDOOR • HUNDEARTIKLER

HUSK! MINI COUNTRY FAIR
den 8. og 9. august 2015
EKSTRA GODE TILBUD OG OPLEVELSER

Hubertushuset • Roskildevej 239 • 4100 Ringsted
tlf: 57 61 13 60 • fax: 57 67 13 60

E.mail: jagt@hubertushuset.com • www.hubertushuset.com
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Nye tiltag i Storkøbenhavns Jagtforening
Bestyrelsen har på sit maj møde sagt ja, til et
forslag fra Jagttegnsudvalget om en række nye
tiltag i foreningen.  Baggrunden for de nye
tiltag er, at de nye tider for nye jægere, har gi-
vet en efter spøgelse på tillæg til jagttegnet.

De nye tiltag forventes implementeret i lø-
bet af det næste år, og kan forhåbentlig også
tiltrække nye medlemmer. Følg med på hjem-
mesiden hvor vi vil opdaterer nedenstående
efter behov.

Haglskydekursus
Når de nye jagttegnselever har fået deres jagt-
tegn, kan de købe våben, men ikke gå på jagt,
før de har bestået en haglskydeprøve. Hagl-
skydeprøven er forskellig fra hvad de skal/må
til jagttegnsprøven. Der er derfor opstået et
behov for at “forlænge” jagttegnsundervisnin-
gen når eleverne har bestået deres jagttegn.

Det kræver en bestået haglskydeprøve for,
at kunne gå til riffel- henholdsvis bueprøve.

Riffelkursus
Som det er i dag køber man en riffel, træner
lidt/meget og går til en prøve. Den eneste
ballast eleven har, er jagttegnsundervisningen,
hvor elevens fokus også er på resten af pen-
summet. Vi mener derfor, at et kort, men ef-

fektivt kursus vil være til gavn for eleven, jag-
ten og glæden ved, at besøge skydebanen.

Buejagt
Da der kommer mere og mere fokus på bue
jagt, og vi også får elever på jagttegnskurserne
der kun ønsker, at blive bue jægere, holder vi
en aften, hvor en erfaren bue jæger og in-
struktør vil fortælle om bue jagt, hvad der
kræves og om hvordan man blive bue jæger.

SJF er i gang med, at lave et samarbejde
med en bue klub for, at give vore medlem-
mer, et sted, at træne og få lidt instruktion.

Kommende aktiviteter:
• Der starter nye jagttegnskurser op i

november, se mere under www.sjf.dk og
fanen Jagttegn, her er undervisningskalender
og lektionsplaner. For spørgsmål kontakt
Hans-Erik Fogh tlf. 26 15 58 14

• 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 nye tiltag.

• Følg med på nettet www.sjf.dk

Ny annoncehaj i Diana
Henvendelser angående annoncer sker til
Ole Jervin på mail: ole.jervin@sjf.dk
Eller på tlf. nr. 27 14 35 52
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Her er opskriften på, hvordan du ajourfører din
medlemsprofil:

1. Gå ind på Jægerforbundets hjemme-
side: 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 “Selvbe-
tjening – medlem”

7. Herefter vælges “Min profil”

8. Og nu er det bare at tilføje og rette
oplysningerne og trykke “Send”

Nu er du klar til at modtage relevante
e-mails vedrørende arrangementer mm. i
foreningen.

Det er i disse hyggelige lokaler vi gerne vil se
nogle flere glade jægere!
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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

10/1 - 31/3 9:30-15 9:30-15

1/4 - 14/6 17-19 17-19 17-19 9:30-15 9:30-15

15/6 - 7/8 LUKKET / Sommerferie

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

1/10 - 13/12 9:30-15 9:30-15

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 lørdag søndag

10/1 - 31/3 9:30-15 9:30-15

1/4 - 14/6 17-19 9:30-15 9:30-15

15/6 - 7/8 LUKKET / Sommerferie

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

1/10 - 13/12 9:30-15 9:30-15

14/12-10/1-2015 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
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Storkøbenhavns
Jagtforening

Svend
Isling

U
lsevej76

2650
H

vidovre

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.


