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Giv dine medlemmer og dig selv en rigtig for-
nøjelig og lærerig skydedag med Kredsens
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 jeres
egen skydevogn
i Kreds 7!

Hanne Hauer
Landskabsarkitekt MDL
DJ. Vildtplejerådgivere
Vagtelvej 35, 3 sal, th.
2000 Frederiksberg

Udarbejdelse af remiser, levende hegn,
haver og parker
Ring 40 43 87 46 eller hauer@email.dk

Skydevognen på
Kalvebod skydeterræn
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Ds Føniks
Onsdag den 14. december 2011 kl. 19:00 var
der indkaldt til stiftende generalforsamling i
skydebaneforeningen Københavns Skyttecen-
ter.

Kl. 20:58 var foreningens vedtægter god-
kendt og herved indtræder Storkøbenhavns
Jagtforening som medlem af bestyrelsen i
samarbejde med:
• De Danske Skytteforeninger,

Storkøbenhavn, medlem af De Danske
Skytteforeninger

• Københavns skytteforbund, medlem af
Dansk skytte Union

• Danske Sportsskytte Forbund Distrikt
København, medlem af Dansk
Sportsskytte forbund

• Sortkrudtsskytterne, medlem af Dansk
Sortkrudtsskytter.

Med dette skridt er vi med til at fremtids-
sikre skydebanen, samt de aktiviteter der er
knyttet til banen.

I 1982 blev hjorte- og grisebanen til. Det
nyste skud på stammen er indskydningsbanen
og i dag er banen en af SJF største aktiviteter,
mit ønske er at andre udvalg kan blive lige så
vellykket til glæde for vore medlemmer!

Med knæk og bræk ønsker jeg skydebanen
og alle medlemmer et lykkebringende nytår.

Poul H Kannik
formand

Bestyrelse:
Poul Kannik (Formand) 20 11 54 53
Svend Isling (Kasserer) 36 78 82 83
Allan Pastoft (Sekretær) 40 15 66 33
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) 24 29 09 65

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

Jagttegnsudvalg
FormandPoul Kannik,
våbenkursuslærer 20 11 54 53

Medieudvalg
Morten Emkjer (Webmaster) 24 29 09 65
Bente Post-Pedersen
Svend Isling

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. 26. juni 2012

Diana - Redaktion
Ebbe Salling (Ansvarsh.) 32 50 71 40
Pilegård Allé 53, 2770 Kastrup
Mail: kama-salling@mail.dk

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: AU-Kommunikation

Forsidebillede:
® Ole Pedersen
® øvrige billeder fotografen
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Om Nordisk Safari Klub
Af Ebbe Salling
Foto Ebbe Salling
4. oktober 2011. gæstede Steen Nielsen fra
Nordisk Safari klub os i jagtforeningen.

Steen var få dage forinden hjemkommet
fra jagt til Kirgisistan, hvor han før havde ja-
get stenbuk. Denne gang var Diana med ham
til fulde, han nedlagde 2 stk.

Steen fortalte om denne tur og viste ucen-
surerede billeder fra turen.

Han undskyldte, at han ikke havde nået, at
få sat billederne i orden, men vi fik et meget
bedre indtryk af turen ved at se dem sådan.

På den måde fik vi også indblik i hvor
muntert man kan have det på en sådan tur.

Synd for jer der ikke fik denne oplevelse.

Sten har allerede fra sine drengeår været
meget interesseret i dyr og fugle, samlet æg,
som dengang var lovligt og begyndte at gå på
jagt så snart alderen tillod det.

Steen fortalte videre om, hvordan han af
flere omgange har forsøgte at nedlægge en
Puma i Utah, hvilket lykkedes ham i tredje
forsøg.

Ligeledes indviede han os i flere andre jagt
oplevelser han har haft igennem årene, samt
om arbejdet som bestyrelsesmedlem i Nor-
disk Safari Klub.

Alt i alt en god og hyggelig oplevelse for os
der var mødt op.

Steen mellem to trofæer

Sten med sit trofæ af Stenbuk
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Din egen jagtkniv
Af Ebbe Salling
Foto Ebbe Salling
Så blev det tirsdag den 17. januar 2012. Nyt-
året var vel overstået, og jagtforeningen slår
dørene op til en ny sæson.

Da flere i løbet af 2011 har udtrykt ønske
om, at kunne få mulighed for at lave sin egen
jagtkniv var det dejligt at Naturgalleriet i
Holte så beredvilligt stillede butik og rådgiv-
ning til rådighed, så dem der havde tilmeldt
sig til knivkurset her kunne få den rigtige op-
start på det at lave sin egen jagtkniv.

Per og en af hans medarbejdere, gav gode
råd om indkøb af materialer, til en helt per-
sonlig jagtkniv, og sørgede for, at alle fik en
hyggelig og god aften. Deltagerne var derefter
klar, til de kommende tirsdage, hvor kniven
skal fremstilles i sløjdlokalet på Husum Skole.

Tirsdag den 24. januar, var første dag på
værkstedet og alle gik i gang under kyndig
vejledning af Per, ikke at forveksle med Per
fra Naturgalleriet.

De følgende tirsdage blev der arbejdet flit-
tigt, men desværre blev ikke alle færdige, så
Svend Isling arbejder på at få plads på skolen
senere på foråret, så alle får en chance for, at
lave deres kniv og skede færdig.

Per fortæller om det at lave sin egen kniv.

Travlhed på knivværkstedet på Husum Skole.

Morten Emkjer kigger meget interesseret på
knivblade.
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Safari
Af Ole Pedersen / Foto Ole Pedersen
Alene navnet giver en forventningsfuld for-
nemmelse. Ret beset betyder det bare “Rejse”,
men betydningen er efterhånden ændret til
“Jagtrejse i Afrika”. De fleste jægere nærer vel
det håb, bare én gang at tage på safari i Afri-
ka. Selv om det i dag ikke længere er forbe-
holdt rigmænd, er det dog en ikke ubetydelig
investering. Min kæreste, Lene, holder meget
af at rejse, og hun foreslog, at vi skulle tage til
Afrika på ferie. En udmærket idé, og jeg var
enig. Dog, hvis jeg skulle til Afrika ville jeg
også have mulighed for at gå på jagt. Det blev
godtaget, men hun havde ikke lyst til at til-
bringe ugevis i bushen, og al den skydning
måtte jeg selv passe. Jeg fik tilbudet: Jeg beta-
ler selve rejsen, så betaler du jagtdelen. Dét
tilbud siger man ikke nej til. Konceptet var
således: “Turistrejse med indlagt mindre jagt-
periode”. Hvem kunne levere det?

På internettet fandt jeg Matswani Safaris
som kunne levere det ønskede: 14 dages rejse
og tre dages jagt i Sydafrika. Rejsen blev be-
stilt.

Lufthavne er kedelige; specielt kl. 05.30
om morgenen, hvor vort fly til Amsterdam
skulle afgå. Efter behørige problemer med
check-in og tilsvarende behørig ventetid an-
kom vi til Holland, hvor der var yderligere
ventetid i lufthavnen. Endelig afsted. Det er

en meget lang flyvetur, pladsen er begrænset
og alle de små mennesker omkring en skal ab-
solut skubbe sædet tilbage, hvilket umuliggør
filmkigning og besværliggør selve det at sidde
ordentligt. Alt får en ende og vi landede i Jo-
hannesburg lufthavn hen på aftenen og blev
samlet op i afgangshallen af vore guider. Fra
lufthavnen blev vi kørt til Hotel Holiday Inn,
hvor der var en kort briefing, sandwiches, no-
get koldt at drikke og miraklet: Et værelse
med en blød og behagelig seng. Godnat.

Næste morgen var der morgenmad og en
rundtur i Pretoria. Vi så blandt andet Vo-
ertrekker monumentet, en lang række ind-
hegnede rigmandsvillaer og mange sorte
nannyer som fulgte de små hvide børn i skole
eller børnehave. Så gik turen mod Matswani.
Vejene er faktisk rimeligt gode og godt halv-
vejs var der indlagt pitstop med champagne
og snacks. Hyggeligt.

Hen på eftermiddagen ankom vi til Mat-
swani Safaris imponerende hovedindgang og
blev kørt til cocktailpartry ved poolen i Safari
lodge. Meget smukt arrangeret. Vi fik deref-
ter tildelt vore værelser i Elephant lodge: Me-
get store, meget flotte og naturligvis med
tilhørende tjenestefolk.

Vi blev afbrudt af den ildevarslende lyd af
de indfødtes krigstrommer. Lettelse indfandt
sig, da vi fandt ud af at det betød: Middagen
er serveret. Jægerne (Vi var fem plus vore led-
sagere) fik aftensmaden serveret i et særligt lo-
kale. Både denne aften og på resten af turen
var maden ganske fortræffelig.

Næste dag gik med rundtur på terrænet og
et besøg i det private museum for fuldmonte-
rede afrikanske dyr. Dagen efter startede jag-
ten. Hver af jægerne havde fået tildelt en
professionel Hunter (PH). Der blev foretaget
en behørig indskydning af våbnene. Jeg havde
besluttet at leje en riffel for ikke at slæbe påElephant Lodge
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unødig bagage. Jeg fik valget mellem en 308
win. og en 243 win. Jeg valgte 308’eren. Den
føltes bedst. En time efter daggry var vi på
terrænet. 4000 ha. Alle områder er indhegne-
de i Sydafrika, men det hindrer generelt ikke
vildtet i enten at hoppe over, kravle under el-
ler mase tværs igennem hegnene. Det så jeg
mange eksempler på. Jagten startede i en stor
firhjulstrækker. Jeg ønskede ikke at skyde fra
vognen, men strategisk polstring indikerede,
at ikke alle havde samme fine fornemmelser.

Efter ca. 1½ times kørsel og en halv times
pürch fandt vi en flok impaler, fra hvilken jeg
skulle forsøge at skyde en ung han. Vi fandt
en og jeg skød. Han humpede nogle skridt
ind i vegetationen og forsvandt. Fandens! For
langt tilbage. Trackerne begyndte at søge.
Det samme gjorde min PH og jeg selv. Ingen
schweiss og ingen atypiske spor. Efter halvan-
den time knasede det i walkie-talkien. Dyret
var fundet. Det lå ti meter fra bilen og var
gået i alt fem meter inden det forendte. Så
tror pokker, at der ikke var nogen spor. Så var
der frokost: Grillmad, salater og koldt øl.
Man skal lige vende sig til, at de sorte ikke
mænger sig med de hvide, og de spiser også
først bagefter. Resten af dagen havde nærmest
karakter af spadserertur, men jeg så mange
dyr. Så var det retur til campen og min kolde
Martini.

Næste dag ønskede Lene at deltage i jag-
ten. Dette havde jeg på forhånd fortalt min
PH, så han kunne forberede sig. Denne dag
ønskede jeg at skyde en stor impala. Vi kørte
en del rundt og endte med at sidde på an-
stand ved en sø. De fleste afrikanske dyr be-
væger sig næsten lydløst, og pludselig var vi
bogstavelig talt omringet af antiloper og vor-
tesvin. Da der dukkede en stor impala op var
jeg nødt til at vente, fordi en meget ung im-
pala stod i vejen ca. 3 cm. fra riffelpiben. Da
kræet langt om længe havde fjernet sig, skød
jeg den store. Lene var ikke klar over at en
jagtriffel larmer så meget. Også dette skud sad
lidt for langt tilbage. Han humpede over en
bakke og forsvandt. Jeg regnede med, at han
ville ligge død under 50 meter fra skudstedet.
Da vore trackers ankom, indledte min PH ef-
tersøgningen. Jeg havde fortrukket at vente
lidt længere, men hvem er jeg der skal belære
en mand der har skudt over 4000 impalerer?

Impalen lå under 50 meter væk. Jeg be-
gyndte at slappe af. Det skulle jeg ikke have
gjort. Der lød et “Its breading!” og så løb dy-
ret. Jeg tømte magasinet efter det. Jeg ramte i
halsen, i ryggen og, desværre, i hornet. Så
faldt han igen. Denne gang blev der givet
fangst med en revolver. Sådan.

Der blev taget et fornemt trofæbillede (Det
er ikke ganske let) og dernæst var der frokost.
Flammende bål, dug på bordet. Karen Blixen
kunne ikke have gjort det bedre på Ngong
Hills.

Programmet ændredes brat, da vores PH
blev ringet op af sin søster. En af hendes køer
var blevet fanget i en krybskyttesnarre og
måtte aflives. Vi blev spurgt, om vi ville tilla-
de, at han afbrød turen for at aflive dyret. Vi
sagde naturligvis ja. Til gengæld for vores vel-
vilje fik vi mulighed for at se industriområ-
der, landbrugsområder, townships og
hærgende bavianflokke; noget vi sikkert ikkke
ellers havde set, hvis vi bare havde insisteret
på standarden. Vores PH skød koen (med

Ung Impala
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308 win.), fik den med bilens spil og de sor-
tes hjælp på ladet og så kørte vi mod Matswa-
nis slagtehus. Disse mennesker er meget
effektive. Der blev tid til et par drins på ter-
rassen inden aftensmaden. Altid mange retter
og altid forskelligt vildtkød.

Sidste jagtdag gjaldt vortesvin. Vortesvin
tager sig ikke nævneværdigt af hegn og ikke
langt fra Matwani var der nogle lækre kunst-
vandede græsmarker som blev besøgt af vorte-
svin. Vinden svøbte en del, og vi endte med
at sætte os på anstand i en lille gruppe træer.
Under arbejdet med at komme på plads blev
vi forstyrret af en ung vortesvineorne som
havde skubbet sig gennem hegnet bag os og i
dårlig vind stod og undrede sig over vores til-
stedeværelse. Jeg kunne have ramt den ved at
kaste geværet efter den. Vi lod ham gå. Senere
på aftenen masede en stor orne sig under heg-
net ikke de sædvanlige 100 meter væk, men
kun 25 meter væk og satte kurs direkte mod
os. “Shoot” lød det. Jeg skød, og dyret mase-
de direkte mod os, bragede ind i træer og
hegn og forendte mindre end 10 meter fra

vores stole. Denne gang var det et helt perfekt
skud. Han var en gammel, nedslidt orne,
præget af mange kampe. Han fik en god død.

Resten af turen var ren turisttur. Vi så
mange dyr derunder alle “The big five” i nati-
onalparker og omgivende områder, inden vi
vendte tilbage til Johannesburg for at tage fly-
et til Cape-Town, hvor landet ser ganske an-
derledes ud. Det er en anden fortælling. Du
kan se flere billeder fra safarien på www.hjor-
tenesherre.dk

Foto: Vortesvineorne
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Tirsdagsarrangementer i klublokalerne
Mozartsvej 13, kld.th., 2450 København SV · Start ikkekl. 19.30, hvis andet er anført

Tjek hjemmesiden wwwsjf.dk for nye tilbud og evt. aflysninger

27. marts 2012

Afslutning på
vintersæsonen
I aften skal vi spise os mætte i en af vort lands
nationalspiser! Stegt flæsk med persillesovs
(ad libitum).
Bemærk vi starter kl. 18.30
Tilmelding foregår efter først til mølle prin-
cippet til e-mail lise@kannik.dk senest 13.
marts 2012
Prisen er stadig kun 100 kr. pr. snude.
Skulle du have nogle trofæer fra den forgang-
ne jagtsæson du gerne ville vise os andre, så
bring dem med denne aften.

I skrivende stund er der følgende arrange-
menter på beding, som der dog ikke er for-
delt over sæsonens tirsdage.
• Trofæmåling
• Konservatorbesøg
• Genladning
• Knivfremstilling
• Vinsmagning
• Banko
men klubdagen er fastlagt som anført. Arran-
gementer vil senere komme på hjemmesiden
og i Diana 2

11. september 2012
Sæsonstart

25. september 2012
Tirsdagsarrangement

9. oktober 2012
Tirsdagsarrangement

30. oktober 2012
Tirsdagsarrangement

13. november 2012
Tirsdagsarrangement

27. november 2012

Juleafslutning kl. 18:30
Menu under udarbejdelse
Bemærk tidspunktet er kl. 18:30.
Max. 24 personer, tilmelding nødvendig se-
nest 01. november 2012 (først til mølle prin-
cippet gælder) Tilmelding sker på e-mail
lise@kannik.dk
Prisen bliver ca. 100 kr. pr. deltager

Vinsmagning
Endnu engang
lykkedes det at
få stablet en
vinsmagning på
benene, og den-
ne gang var det
Århus Vinhuset
Fred. Pieroth,
repræsenteret
ved deres sælge-
re Frank Ander-
sen her på
Sjælland, som havde taget en kollega med
til hjælp. En god aften med meget dejligt
vin og lidt godt fast føde også.

De præsenterede vine var af god kvali-
tet, så efterfølgende lykkedes det da også
Frank at få lidt ordrer med hjem, men der
var jo heller ikke længe til jul.

Aftenen sluttede i muntert lag og alle
havde haft en vin god oplevelse.

Frank og makkeren for-
talte om den vin, vi skal
igang med at smage.
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Åbningstider for Riffelbanerne 2012
Adresse Selinevej 5, 2300 Kbh.S – kontaktperson se www.SJF.dk

Indskydning 100 m

tirsdag onsdag torsdag lørdag søndag

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

1/4 - 11/6 17-19 17-19 17-19 9:30-15 9:30-15

18/6 - 5/8 LUKKET / Sommerferie

6/8 - 30/9 17-19 17-19 17-19 9:30-15 9:30-15

1/10 - 11/12 9:30-15 9:30-15

10/12 - 8/1-2013 LUKKET

Bemærk: Sidste indskrivning er 1 time før skydningen slutter.

Hjorte- Elgbanen 100 m

tirsdag onsdag torsdag lørdag søndag

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

1/4 - 11/6 17-19 9:30-15 9:30-15

18/6 - 5/8 LUKKET / Sommerferie

6/8 - 30/9 17-19 9:30-15 9:30-15

1/10 - 11/12 9:30-15 9:30-15

10/12 - 8/1-2013 LUKKET

Bemærk: Sidste indskrivning er 1 time før skydningen slutter.
LUKKEDAGE: Skyttecenteret er lukket på officielle helligdage, lørdag mellem langfredag og
påskedag samt 1. maj.

Seriepriser

Medlemmer Ikke medlemmer

Hjort/Elg (12 skud) 30,- 50,-

Vildsvin (20 skud pr. serie) 30,- 50,-

Indskydning/Træning (Én skive) 50,- 80,-
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Hjælper det jægerne, at landmændenes udar-
bejder biotopplaner?
Af Hanne Hauer, DJ vildrådgiver og landskabsarkitekt.
Foto Ebbe Salling

Der snakkes meget om sprøjtefrie randzoner og
barjordsstriber og om udyrkede små biotoper,
men kommer der flere fasaner og agerhøns ud af
bestræbelserne?

Svar: Bestanden af agerhøns er gået kraftigt
tilbage i Danmark i de sidste 5o år med et
fald på ca. 100.000 til 20.000-30.000 par.
Det samme billede ses i det øvrige Europa.

I England er årsagen til bestandsnedgangen
af agerhøns især øget dødelighed blandt kyl-
lingerne. Fordi man, som i Danmark og det
øvrige Europa anvender sprøjtning med pesti-

cider, der dræber de insekter, som er kyllin-
gernes livsvigtige føde i de første uger af deres
liv. Det samme gælder for fasankyllingerne.

Den øgede omlægning til økologisk land-
brugsdrift forventes at have en positiv ind-
flydelse på bestandsudviklingen. Og det
samme gør landmændenes tiltag og de 250
biotopplaner, der siden 2010 er anmeldt til
Skov- og Naturstyrelsen. På Sjælland frem-
sendtes 150 biotopplaner og de tiltag vil bli-
ve fuldt op med undersøgelser af fasaners og
agerhøns forøgelse af bestandene, formo-
dentlig allerede i år.

Agerhøns på vintermark
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Sneppefald/aften
Af Ebbe Salling / Foto Ebbe Salling
Den 15. november, en mørk og kold og blæ-
sende aften, var der kaldt til Sneppeaften i vo-
res forening.

Denne aften havde vi valgt at lægge uden
for vores vante rammer, og havde lavet en af-
tale med Rødovre Kommunes naturprojekt
på Vestvolden, en renoveret del af det gamle
forsvarsværk omkring København, hvor man
i dag har etableret et fælles natur- og historisk
aktivitetsprojekt, som i dagtimerne også er til-
gængeligt for andre besøgende (helt bestemt
et besøg værd).

Parkering foregik for enden af Rødovre
Parkvej. Efterfølgende skulle man bevæge sig
rundt om fodboldbanerne ud mod volden.
Ude i horisonten skimtede man lys, fra fakler
og lanterner, der signalerede hygge og stem-
ning om det arrangementet vi var på vej til.

Godt ankommet til naturcentret, blev vi
vel modtaget i hyggelige lokaler, hvor der al-
lerede var dækket op til sneppemiddag frem-
bragt af foreningens kokke ven Thomas
Nielsen, som beredvilligt stillede sin eksperti-
se til rådighed ved frembringelse af en dejlig
middag, som desværre ikke blev Snepper. Det
havde ikke var muligt, at fremskaffe det øn-
skede antal. Menuen var ændret til, kyllinge-
bryst tilberedt som vildt, hvilket smagte
fortrinligt.

Inden vi satte os til bords, skulle vi høre
om voldprojektet som vi besøgte, om husets
historie og se film mv. samt hen og se hvor-
dan soldaterne havde levet og arbejdet i bun-
kerne. Vi fik også lejlighed til at se et
renoveret ammunitions rum.

Meget interessant, at få lidt viden om Kø-
benhavns gamle fæstningsværker.

Vel tilbage i mødelokalerne skulle aftenens
emne Sneppejagt løbe af staben, til det havde
vi fået den aktive sneppejæger Rasmus Braun
til at fortælle om sine oplevelser på jagt. Det
gjorde han meget levende samtidig med at vi
så billeder og film bl.a. fra Scotland, hvor han
havde deltaget i en fantastisk Sneppejagt der
var optaget til TV.

Da Rasmus var færdig var sulten stor, og vi
gik forventningsfulde ind til Thomas’ mad.

Alle nød den dejlige anretning og vi hygge-
de os et par timer, hvorefter vi vendte tilbage
til bilerne i den mørke november nat for at
køre hjem, efter endnu en god oplevelse.

Naturlokalerne i Rødovre.

I mørke på vej til krudtbunker.

Gammelt fæstningsværk.
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SJF Generalforsamling 2012
Tekst: Ebbe Salling / Foto: Eric Yvanes
Den 13. marts, var der indkaldt til generalfor-
samling i SJF.

Fremmødet var pænt, ikke kun bestyrelsen
havde fundet vej til foreningslokalerne.

Allerede før mødet var begyndt gik snakken
livligt, men kl. 19.30 ringede formanden med
klokken, og bød velkommen til de fremmødte.

Første punkt på dagsordenen var valg af
dirigent og til det hverv foreslog bestyrelsen
tidligere HB medlem af DJ Arne Holten fra
Dragør, som blev valgt.

Arne konstaterede hurtigt, at generalfor-
samlingen var lovligt indkaldt, havde været
annonceret i de to sidste Jæger, samt de to
sidste Diana.

Formanden fik igen ordet og aflagde sin
beretning hvor han bl.a. kom ind på de nye
forhold om skydebanerne, hvor SJF nu er
med i en 5 mands gruppe af brugere der i fæl-
lesskab vil drive dem videre, nu hvor Køben-
havns kommune har smidt håndklædet i

ringen. Søren List vil fortsat være vores
ankermand på banerne.

De forskellige udvalgsformænd berettede
om deres udvalg, og arbejdet i det forløbne
år.

Dygtigt ledet af Arne nåede vi hurtigt frem
til valgene og der var genvalg til alle der havde
ønsket det, så der er en fortsat kontinuitet i
bestyrelsen.

Under eventuelt havde formanden en
overraskelse i ærmet, da tre medlemmer hav-
de gjort sig fortjent til 25 års nålen som med-
lem af Storkøbenhavns jagtforening.

De blev en efter en kaldt op til dirigenten
og fik overrakt nål og diplom.

Arne sluttede generalforsamlingen og tak-
kede for, at god ro og orden havde gjort det
til en god og hyggelig aften.

Formanden takkede Arne for indsatsen og
der sluttedes af med at udbringe et leve for
foreningen.

De forbavsede jubilarer fra venstre Ebbe Salling. Berit Valentin og Ole Pedersen



diana nr. 1 · 2012 15

SJF BANKO
Af Ebbe Salling / Foto Ebbe Salling
Fastelavn er overstået, mange har sikkert slået
til katten af tønden, så hvad er mere naturligt
end at komme til det årlige Banko i jagtfor-
eningen.

Den 28. februar, havde glade jægere med
familie sat hinanden stævne i klublokalerne,
hvor de forventningsfulde ventede på at ban-
kospillet skulle gå i gang, så de flot opstillede
præmier kunne skifte ejere, når der blev råbt
Banko for 1 og 2 rækker samt hele pladen.

Som noget nyt i år var nr. 100 også med i
posen og blev den trukket inden for plade-
spillet gav det en ekstra præmie ved næste
banko efter første gang pladen fuld.

Et tiltag som vi fik meget spænding ud af.
Aftenens opråber var skiftet, Hugo Emkjer

var ny mand på denne plads og hans kone El-
sebeth var blevet nummerpige og holdt øje
med den store nummertavle.

Denne rokering medførte at Svend Isling i
år måtte sidde med sine egne plader, og vise
om han var lige så god til det, som han tidli-
gere har været til, at styre slagets gang.

Forventningerne til aftenen var store, og
deltagere såvel som præmierne levede til fulde
op til dem.

Alle hyggede sig bravt og alle gik hjem
med en eller flere gevinster.

Igen et hyggeligt og godt arrangement i
SJF regi.

På gensyn til banko i 2013.

Bankopræmier til 10 spil – og så lidt ekstra.



A
fsender:

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 2012

Ordinært kr. 930,-

Ekstraordinært kr. 290,-

Husstandsmedlem kr. 420,-

Seniormedlem kr. 590,-
Ungdomsmedlem kr. 570,-
Juniormedlem kr. 230,-

Ordinært medlemsnummer
i DJ skal oplyses

Ordinært medlemsnummer
i DJ skal oplyses

Fra det fyldte 65 år
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


