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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
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Bestyrelse:
Poul Kannik (Formand) 20 11 54 53
Frank Rattleff (Næstformand) 31 47 88 90
Svend Isling (Kasserer) 21 32 62 99
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
Rune Hjortborg (Suppleant) 28 90 27 26
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
Poul Kannik (Formand) 20 11 54 53
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
Diana udkommer to gange årligt:
Deadline for næste nr.: 15. oktober 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 er jægeren i
Danmarks Jægerforbund!
Repræsentantskabsmøde 2016 var
præget af, at de fleste deltager var
selvskrevet til at deltage grundet deres
placering i organisationen som kredsformænd, jægerrådsformænd, og når
man har bestemt, at der kun kan deltag 376 repræsentanter på mødet, er
der på den måde færre plads til den
menige jæger og muligheden for at
blive hørt.
Claus Lind Christensen lovede på
mødet at organisationen skulle fornys, her vil jeg opfordre alle medlemmer til at gøre deres indflydelse
gældende så jægerforbundet fremover
kan fremstå som et talerør for alle
Danmarks jæger.
Når dette er sagt, står vi foran en
ny sæson, hvor vi skal hygge os med
gode jagtkammerater dels ude i naturen men ikke mindst i jagtforeningen,
så tag at støt op om den og deltag i de
arrangementer bestyrelsen gennem
vinteren laver til alles bedste.
Med disse ord, knæk og bræk til
den efterårs sæson vi nu skal i gang
med.
Med Jæger Hilsen

Poul Kannik

Forsidebillede:
® Jacob Toftager /Toftager Foto
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Jagtfeltskydning
– en god mulighed for at blive en bedre riffelskytte
Af Bente Post-Pedersen, Riffelinstruktør SJF
En god måde at blive bedre til at skyde med
jagtriffel på er at begynde at skyde jagtfeltskydning. Jagtfeltskydning er en riffeldisciplin, hvor der skydes på skiver med
vildtmotiv. Skiverne er placeret på forskellige
afstande mellem 20 m og 300 m. Selve skydningen foregår i terrænet, hvor der er placeret
5-8 poster. På hver post er der to skiver, der
skal skydes på, de kan være placeret på forskellige afstande. På posten er der instruktion
om skydestilling, skydetid og antal skud, der
skal afgives til målene. Når man kommer til
en post er det altid en god idé at lytte til instruktionen, så man er klar over hvilke kom-
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mandoer, der afgives; om ladning er en del af
skydetiden, skydetiden, og placering af
træfområderne på vildtskiven.
Udover udfordringen med skud på forskellige distancer, så skal man også skyde i forskellige skydestillinger ved brug af de
forskellige hjælpemidler. Dette kan for eksempel være siddende skydestilling med skydestok.
Jægerforbundet afholder forbundsmesterskab på Ulfborg Skyttecenter, hvor der skydes
i Damerække, Jægerrække, Veteranrække
(+60), samt Mesterrække. For at kunne deltage i forbundsmesterskabet skal man kvalifice-
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re sig ved udtagelseskydning, der afholdes i
den kreds, hvor man har bopæl. Regler for
Jægerforbundets jagtfelt skydning kan findes
på: http://www.jaegerforbundet.dk/vaben/jagtriffel/konkurrencediscipliner-og-regler.
For at komme i gang med jagtfeltskydning
er det vigtigt at tilmelde sig til de få jagtfeltskydninger, der afholdes på Sjælland. Jægerforbundet holder udtagelsesskydning i Kreds
6 og Kreds 7, herudover er der et par enkelte
jagtforeninger, der arrangere en jagtfeltskydning i løbet af foråret. Hvis man bare har lyst
til at prøve hvad jagtfeltskydning er, så er der
mulighed for at stille op udenfor konkurrence
ved Jægerforbundets udtagelsesskydninger.

300 m ikke er nok, man er nødt til at være
god til at vurdere afstande før man tager beslutning om hvor højt man vil holde. F.eks.
vil en almindelig jagtkaliber som .308 11,9 g,
falde 30 cm på 300 m. Ved jagtfeltskydninger
er det tilladt at bruge afstandsmåler, men en
vurdering af afstanden er også rigtig god træning.

Skydestillinger og hjælpemidler
Til feltskydning er det typisk liggende, siddende, knælende og stående skydestilling, der
skal benyttes ved skydningen. Ved de enkelte
poster bliver der stillet forskellige hjælpemidler til rådighed. Det kan være skydestokke
med forskelligt antal ben, eller stolper, der er
slået ned i jorden.
Skiverne
Man kan også komme ud for at skyde fra
Skiverne er altid stillet op ved posten, så skyt- hochsitz eller halmballe. Det vigtigste ved en
ten har mulighed for at se skiven og træfom- god skydestilling er, at man er afslappet og
rådet tæt på. Der findes mange forskellige
ikke vrider kroppen og riflen hen til skiven.
skiver med meget varierende motiver og størDer er skrevet mangt og meget om gode
relse på træfområderne. Det du skal huske
stabile skydestillinger, men en gang i mellem
ved feltskydningen er at kigge godt på skiverne og finde ud af, hvor du vil sigte på skiven.
Du kan ikke være sikker på, at du kan se linjerne i træfområdet, når du skal til at skyde.
Skud afstand
En af de gode ting ved at få mulighed for at
skyde på forskellige afstande, er at man ret
hurtigt bliver klar over, at det der med at bare
holde en lille smule højt når man skyder på
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Stående skydning er den mest udfordrende
skydestilling jeg kender. Jeg har erkendt, at
det ikke er muligt for mig at holde riflen helt
stille, derfor arbejder jeg meget med at få en
god balance og gennem min vejrtrækning får
jeg så mere kontrol over svingningerne, og så
afgiver jeg reelt skuddet når riflen er på vej
ind i træfområdet.
En af mine favorit skydestillinger til træning er faktisk stående med 1-benet skydestok.
Liggende skydning er der mange, der bruger når de træner på skydebanerne, men sjældent på jagt. Det sker ret tit ved liggende
skydning med fast anlæg, rygsæk, sandsæk eller omvendt jagtstol at skydestilllingen bliver
for høj, så man får ondt i nakken når man har
ligget lidt. Som jo lavere man ligger jo mere
stabil bliver skydestillingen.
Når du kommer ud på skydebanen for at
træne vil jeg anbefale at du dropper betonbænken når du har indskudt, og i stedet træner de forskellige skydestillinger og derved
udfordrer dig selv lidt mere.
Hvis du har spørgsmål om Jagtfeltskydning, så send mig en mail bente.post@sjf.dk.
må du bare erkende din kropsbygning kan
sætte visse begrænsninger for at indtage de
skydestillinger, som der er andre, der synes
der er perfekte. Det er derfor ret vigtigt, at du
finder en skydestilling der passer til dig og
din krop.
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Mosetræf i Mosehuset
Dagen startede med opsætning af flag og lidt
morgenmad inden en kort parole, med
dagens opgaver og aktivitets ansvarlige. Så gik
vi i gang med de sidste forberedelser og var
klar til publikum ankom. Alle de aktive fra
foreningen bar veste med vores logo på. Det
så rigtig godt ud med en sådan profilering og
alle vestene var yderligere forsynet med
deltagerens navn broderet.
Allerede inden starten kl. 10.30 stod folk i
kø og ventede på åbningen.
Formand Poul Kannik bød velkommen og
Jægerrådsformanden i København Ole Jervin
fortalte om praktiske oplysninger og dagens
program hvorefter aktiviteterne startede:
Bueskydning for børn, Laser-skydebane efter
ænder, Børnejagtsti samt flåning af dåhjort og
forlægning, smagsprøver på jagtens vildt,
information om jagt og Storkøbenhavns
Jagtforening. Børnene kunne male sten, lave
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Foto: Jacob Toftager og Ole Pedersen

armbånd købe Candyflos, og der var salg af
kaffe, the, kager, sodavand og øl.
Vi havde en meget travl dag og fik talt med
rigtig mange mennesker. To citater fra
deltager på dagen:
“Jeg bor på Nørrebro, men kommer hvert år til
Jeres gode arrangement”
“Vi kunne ikke gøre andet end at besøge Jer,
efter børnene havde set Jeres annonce i avisen,
tak for en god dag”.
Vi regner med at ca. 800 mennesker have
valgt at bruge den dejlige solbeskinnede
søndag ved Mosehuset, der blev meget
hurtigt udsolgt af præmier ved børnejagtstien,
som mener at have ca. 600 børn igennem på
dagen.
Dagen sluttede kl. 16.00 med nogle meget
trætte deltagere fra SJF.
En god dag for Jagten og Jagtforeningens
tjeneste, på gensyn næste år.
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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.

30. august 2016 kl. 19:30
Introduktion til Jagthornslæsning
Nybegyndere og øvede og alle med interesse
mød op. Alle kan lære det!
At blæse på jagthorn er ikke kun forbeholdt naturtalenter og mennesker fra hjem med klaver.
Se side 15

13. september 2016 kl. 17:30
Besøg på Jagt- og Skovbrugsmuseet

Vi får en særlig rundvisning på museet, inden
museets udflytning til Djursland. Vi slutter
med en let anretning på museets café Sneppen.
Se nærmere om pris og tilmelding sker på
hjemmesiden.

27. september 2016 kl. 19:30
Introduktion til læderarbejde.
Små tasker – etuier – bælter og skeder til knive
Lædertyper, bæltespænder og lukkemekanismer, hvor købes hvad.
Kom og se hvad du kan lave. Vi fastsætter dagene efterfølgende.
11. oktober 2016 kl. 17:30
Opfølgning på førstehjælp
Siden sidst
Chokbehandling
Skudsår
Hvad gør du?
Tilmelding sker på
hjemmesiden.
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menter

i klublokalerne

r anført · Tjek hjemmesiden wwwsjf.dk for nye tilbud og evt. aflysninger
25. oktober 2016 kl. 19.30
22. november 2016 kl.18.30
Vildtsundhed
Julearrangement
Besvarelse af alle slags spørgsmål omkring
vildtsundhed, sygdom, fodring ect.
Indhold:
Vildtsygdomme generelt
Fodring af vildt
Råvildtsyge og hvilken indvirkning fordring har
Risici for jagthunde, bændelorm m.m.
Forvaltning af råvildt og dåvildt. Hvad er korrekt afskydning.
Tilmelding ker på hjemmesiden.
6. november 2016 kl. 08:00
Fisketur fra Rungsted Havn

Juleafslutning med spisning.
Prisen er i år 150 kr. per deltager.
Betaling og tilmelding se hjemmesiden

Vi starter med kaffe, et rundstykke og en skarp
til halsen før afgang
I tidsrummet kl. 07:15-07:40 på P-pladsen i
havnen
I år har vi hele båden for os selv (SJF). Der vil
være præmier for flest fangende fisk samt til
den største fangede fisk.
Undervejs vil skipper sørge for et par røde pølser med brød til hver.
Hjemkomst Rungsted kl. 14.00
Prisen er kun 200 kr.
Tilmelding sker på hjemmesiden
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Endnu et hold jagttegnselever er kommet godt
af sted fra SJF
Af Lars Frøkjær Hansen, jagttegnskursuslærer
For nylig afsluttede 21 kvinder og mænd i alderen 16 til 58 år jagtegnskurset hos Storkøbenhavns Jagtforening. Hen over sommeren
har de været til jagtprøve og næsten alle bestod. Kun et par enkelte dumpede og må derfor op til en ny prøve i efteråret.
Men fordi man har bestået sin jagtprøve,
må man ikke gå på jagt! Jagttegnsuddannelsen blev for nylig nærmest reformeret og én af
de væsentlige ændringer er, at nu skal aspiranten også demonstrere træfsikkerhed. Efter at
jagtprøven er bestået, skal vejen derfor lægges
forbi en ‘haglskydeprøve’ hvor mindst seks ud
af 18 duer fra forskellige retninger skal rammes (det kan alle jægere vist ikke prale med
på en dårlig dag) – først herefter udstedes et
jagttegn med ret til at gå på haglbøssejagt. En
bestået haglprøve er i øvrigt også forudsætning for at gå til riffelprøve og jagtbueprøve.
Det teoretiske pensum er udvidet betydeligt. Nu undervises aspiranten også i naturog vildtpleje, naturfredning og jagtetik. Og
udover den traditionelle vildkending skal
aspiranten i dag rent faktisk vide noget om
vildtet. Tidligere var det nok at identificere
vildtarten ud fra et kendt billede, men nu skal
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der også redegøres for arternes biologi og leveforhold. Et spørgsmål til prøven kan f.eks.
være: “Hvor mange unger får en hare normalt?” eller “Lever skarven primært af græs og
vandplanter?”.
Det er altså blevet sværere at tage jagttegn,
men de nye jægere der “sendes på gaden” i
dag har langt større viden om både vildtet og
naturen – og så har de papir på, at de også
kan ramme.
Jagttegnskurset hos SJF løber over 18 undervisningsdage, for det meste om mandagen,
fra november til marts. Der findes andre gode
kursussteder der afvikler det obligatoriske
pensum på bare to weekender, men hos SJF
har vi den bedste erfaring med at afsætte vinteren på at ”gøre folk til jægere”. Der er meget stof der skal læres og mange holdninger
der skal indtages eller ændres. Og selv om vi
blandt andet har tre aftener med de 98 vildtarter og tre aftener med den omfattende lovgivning, er der stadig en del, der skal læses
hjemme som forberedelse til jagtprøven.
Vores næste kursus starter 21. november kl.
18.30 i Mosehuset.
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Reguleringen af ræve med skab har taget til...
Vi får et stigende antal henvendelser fra bekymrede borgere, som har set en ræv med
skab i deres have. Her ved redaktionens deadline på bladet primo juli, har vi indenfor den
sidste uge aflivet fem skabsræve fra København S til Gentofte.
Det er ikke kun voksne ræve vi ser med
skab, der er også flere hvalpe, som har denne
hudsnylter af en mide, som får ræven til at
klø hårene af. Ræve smittet med skab dør i
løbet af få måneder af kulde, vægttab og sygdom. Har din hund været i kontakt med en

skabinficeret ræv, bør man søge dyrlæge for at
få hunden behandlet.
Hvis der er nogle medlemmer, som kunne
tænke sig at være med i reguleringen af ræve,
kan i kontakte formanden for reguleringsudvalget, Frank Rattleff, på e-mail: frank.rattleff@sjf.dk eller tlf.: 31 47 88 90. Et krav for
at være med til at regulere ræve er, at man har
en salonriffel og en bil med eller uden trailer,
der kan transportere en trådnet-rævefælde i
ca. str. 150 x 50 x 50 cm.

Nyt Fra Riffeludvalget
Jægerforbundet har afholdt udtagelseskydning til Forbundsmesterskabet i Jagtfeltskydning for Kreds 7. Skydningen blev afholdt
12. juni på Jægerspris skydeterræn. Det var
en rigtig god og veltilrettelagt skydning. Som
noget nyt i år havde Kreds 7 også arrangeret
træning på Skalstrupskydebaner ved Roskilde
et par uger inden udtagelsesskydningen. Det
var også et rigtig godt initiativ, som deltagerne håber bliver gentaget næste år.
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Storkøbenhavnsjagtforening havde også
skytter med til skydningen, og der var da også
et par medaljer med hjem. I Veteranrækken
vandt Rolf Hagstrøm sølv, mens Bente PostPedersen vandt sølv og Flemming Lund
bronze i Jægerrækken. Flemming Lund har
også deltaget i Forbundsmesterskab i Nordisk
Kombinationsskydning, hvor det blev til en
sølvmedalje.
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Lidt fra bueudvalget

Roskilde Dyreskue
Foto Ole Pedersen
Nogle fra bueudvalget var repræsenteret ved
dette års store event, Roskilde Dyreskue.
Der var opstillet en stor flot bueskydningsbane, hvor folk i alle aldre kunne få lov at afprøve deres formåen med bue og pil.
DJF buetrailer var også opstillet og der blev
stillet mange spændende spørgsmål vedr. buegrej og buejagt generelt.
Vi havde tre spændende, men hårde dage i
strålende solskin.

Fisketur den 20. marts 2016
Vi mødtes på P-pladsen i Rungsted Havn,
hvor Ole stod klar med rundstykker, kaffe og
en morgenbitter.
Så med en rigtig god vejrudsigt gik 13 forventningsfulde deltagere ombord på Store
Teisten i Rungsted Havn kl. 07.50.
Afgang kl. 07.58 og alle var kommet ombord. Efter en times sejlads var det tid til første fiskeplads, det gik godt med at fange sild,
men det kneb med torsken.
Et lille afbrud i fiskeriet var, der vi kunne
gå ned i kabyssen og forsyne os med 2 pølser
med brød.
Således tegnede det meste af dagen sig indtil den sidste fiskeplads, så var der torsk, ikke
så mange men de var der. Turens to største
torsk (fisk forstås) blev fanget af deltagerne
fra vores gruppe. Vel i land kl. 14.00 mødtes
vi til at overrække præmierne
14

For henholdsvis flest fangede fisk og for
den største fisk, var der gavekort sponsoreret
af Hvidovre Sport samt en kniv som præmier.
Det var hyggeligt også at møde jagtkammerater på denne måde.
På gensyn til næste tur den 6. november
2016 – bestil plads allerede nu på hjemmesiden.
diana nr. 2 · 2016

I oktober 1985 bragte Diana nedenstående artikel – og husk, vi har introduktion til jagthornsblæsning den 30. august kl. 19:30
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Fra generalforsamlingen den 17. marts 2016
Referatet fra generalforsamlingen kan læses i sin helhed på vores
hjemmeside www.sjf.dk

På generalforsamlingen hædrede vi tre ildsjæle for deres frivillige arbejde i foreningen. Lars
Frøkjær blev hædret med foreningens bronzenål for sit arbejde med jagttegnskurset,
Hans Erik Fogh blev tildelt sølvnålen for at få
jagttegnskurset op at køre og Søren List blev
tildelt guldnålen for sit omfattende arbejde
med skydebanen.
Foreningen får ind imellem tildelt nogle
(få) pladser på statsskovjagterne. Det mest
retfærdige synes at være at fordele dem ved
lodtrækning blandt de fremmødte ved generalforsamlingen.
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Da blev trukket lod således, at den første
ledige plads skulle tilbydes først udtrukne og
så fremdeles. Der blev udtrukket 10 lodder,
da det ikke er sandsynligt at foreningen vil få
tilbudt mere.
Rækkefølgen blev: Lars Bækgaard, Jens Tilsted, Hugo Emkjær, Hans Henrik Sand, Anders, Lars Frøkjær, Frank Rattleff, Kurt
Jørgensen, Rune Hjortborg og Ole Pedersen.
Husk at mød op på generalforsamlingen til
næste år, så du kan være med i lodtrækningen...
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Møde med hunde-manden Rolf Andersen.
Af Ole Jervin
Den 1. marts havde vi et super foredrag i
Mosehuset. Denne aften blev noget specielt,
blandt andet fordi vi var 30 personer til dette
spændende møde.
Det andet var foredragsholderen Rolf Andersen, som fortalte meget levende om sine
erfaringer med hunde på et dansk forståeligt
sprog.
• Der blev gennemgået muligheder og fejltrin.
• Det er føreren der starter festen.
• Det skal altid være en fest for hunden.
• På hundens vilkår.
Efter 1 times tæt foredrag blev der en lille
• Hundens naturlige evner.
pause inden der var tid til en masse spørgs• Læs din hund.
mål.
• Det skal være en succes.
Tak for en god aften om hunde. Vel mødt
• Apportering og aflevering.
igen.
• Køb den rigtige hund
• Hvem er gladeste når du kommer hjem?
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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 SJF’s riffelbaner 2016
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 - 19/6

Lukket

20/6 - 7/8

LUKKET / Sommerferie

17-19

8/8 - 30/9

Lukket

17-19

1/10 - 18/12
19/12-13/1-2017

LUKKET – første skydedag: 14/1-2017

Bemærk *
Hjorte-Elgbanen 100 m, bane 6
tirsdag

onsdag

torsdag

16/1 - 31/3
1/4 - 19/6
20/6 - 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 - 18/12
19/12-13/1-2017

lørdag
9:30-15

LUKKET – første skydedag: 14/1-2017

Bemærk *
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 *
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
*) Bemærk: Sidste indskrivning er 1 time før banen lukker.
Husk at medbringe kontanter (vi modtager også betaling via SWIPP), høreværn, jagttegn,
våbentilladelse samt billedlegitimation
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Afsender:
Storkøbenhavns Jagtforening
Svend Isling
Ulsevej 76
2650 Hvidovre

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

