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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

Skydevogn på
Kalvebod skydeterræn
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Knæk og bræk til
alle i det nye år
Jeg vil bruge dette talerør til at slå et
slag for at Danmarks Jægerforbund
gennemfører en lille ændring, men med
stor betydning for demokratiet!

Afskaf JKF politiske virke i Jægerfor-
bundet, og lad medlemmerne gennem
deres foreninger, via kredsene bestem-
me, hvordan Jæger forbundet skal sty-
res.

Det er ikke for at nedlægge JKF,
tvært i mod Jægernes Kommunale Fæl-
lesråd skal styrkes så jægerne har et
godt talerør og varetage vores interesse
over for Kommuner, regioner og andre
offentlige instanser, i et tæt samarbejde
med lokalforeninger og Jægerforbun-
det.

Dette er ikke sagt for at skabe splid,
men for at de, der betaler for alt det
her, også får en ret til indflydelse.

Med dette ønsker jeg alle vores med-
lemmer et godt og lykkebringende nyt-
år og på gensyn både på skydebanen og
i foreningslokalerne i det nye år.

Med Jægerhilsen

Poul 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) 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. 15. marts 2013

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: Trykkeren

Forsidebillede:
® Ebbe Salling,
Værkstedsbesøg, zoologisk museum

® øvrige billeder fotografen
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Besøg på Krudtværket i Frederiksværk
Af Hanne Hauer / Foto Ebbe Salling
En dejlig august aften var en lille gruppe
medlemmerne på ca. 15 mødt op i den hyg-
gelige by Frederiksværk fra 1700 tallet. Hvis
man har været i Frederiksværk ved man, at
det er byen med en kanal langs hovedgaden.

Kanal udsigt ved Krudtværket i Frederiksværk.

Rundviser Ib Schaldemose indleder ved plan af
krudtværket.

Udsmykning på kanon støbt i Frederiksværk,
kan ses på mange kanoner landet over.
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Den lille kanal er en del af en større plan,
som Frederik IV i 1717 satte i gang. Danske
soldater og svenske krigsfanger blev beordret
til at grave en kanal fra Arresø ud til Roskilde
Fjord.

Forskellige mølleprojekter blev sat i gang
langs kanalen og i 1751 startede en fransk ka-
nonsmed Peyrembert et værk til kanonfrem-
stilling ved kanalen.

Alt dette og meget mere fortalte Ib Schal-
demose os om, efter indtagelse af en lækker
sandwich og en håndbajer på bænkene uden-
for det lille Krudt Museum Bænkene er pla-
ceret til det samme.

Peyrembert, der var første mand på værket,
havde imidlertid ikke held med sin kanon-
produktion. Flere af kanonerne eksploderede
ved prøveskydningerne.

General J.F. Classen og hans kompagnon
Just Fabritius fik overdraget værket i 1756.
De blev hurtigt klar over, at der ikke var me-
get idé i at lave kanoner, men krudt, så hur-

tigt efter stablede de krudtværket på benene,
som blev placeret ved kanalen, som man var
meget afhængig af.

Nu gik det meget bedre for byen som ved
kongelig resolution fik navnet Friderichsværk,
og i 1761 blev J.F. Classen eneejer af kanon-
værket. Det blomstrede under hans ledelse og
blev til en virksomhed med al slags krigsmate-
riel, krudt- salpeter-værker og væverier. Vi gik
rundt på arealet og så på kanoner, som var
fremstillet på stedet dengang, og som stadig
kan ses rundt om i Europa ved slotte og ka-
steller og lignede militære områder fra 1700-
tallet.

Vi så hele fabrikationsgangen af salpeter og
fremstillingen af krudt. Hver eneste farlige
proces foregik i sit egnet lille hus med tykke
vægge og med et let tag, så når skidtet sprang
i luften, var det kun den arbejder der stod i
det hus og taget som røg sig en tur, og man
kunne hurtig reparerer skaden og komme vi-
dere med arbejdet.

Ib Schaldemose er en fremragende fortæl-
ler og jeg fik lyst til at tage derop en anden
gang. Det hele tog et par timer og mørket
havde sænket sig, da vi gik derfra og regnen
fik os alle til at finde en lun café, hvor vi hyg-
gede videre med jagthistorier. Flere kunne
huske, at de havde set patroner med krud-
tværkets navn og logo på.

Sorterings maskine for krudtstørrelser.

Tromler for blanding af krudt
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Fra jagtbytte til trofæ
Af Ebbe Salling / Foto Ebbe Salling
Flest er vi jægere, der fortærer vores jagtud-
bytte ved middagsbordet.

Det sætter vi og de fleste gæster pris på.
Klubaftenen den, 13. november havde dog

et andet mål end mad. Vi havde besøg af
Konservator Mogens Westphal fra Naturateli-
eret i Liseleje, som bragte os dybere ind i en
konservators verden.

Mogens fortalte, hvordan han selv var
kommet ind i denne profession via sin inte-
resse for udstopning allerede fra barns ben,
men først med en smedeuddannelse og man-
ge års arbejde inden for dette, fik han lejlig-
hed til, at dyrke sin hobby som sit levebrød.

Spørgelysten fra de fremmødte var stor.
Flere er erfarne jægere fra Afrikanske safarier
og her fik vi så en fin snak om hvordan disse
trofæer blev behandlet, en behandling som
dog oftest sker i afskydningslandet, men hvis
det ikke er muligt, en instruks i nedfrysning
og saltning af det ønskede trofæ, der skal til
en dansk konservator.

Mogens havde medbragt forskellige giner,
ja I læste rigtigt, for i dag bruger man i stor

udstrækning skum indlæg i forbindelse med
hoved montering af de forskellige dyr, hvor
man tidligere brugte halm mv.

Vi fik også en gennemgang af hvor vigtigt
det var at sørge for, at der var så meget skind
med som muligt, når man ønskede en hoved-
montering, for at opnå det bedste resultat, og
at dyret kunne kikke frem i rummet i stedet
for at kigge ned i jorden.

Vi var også inde på rengøring af trofæer
specielt fugle meget apropos alle de fugle vi
har stående i vores klublokaler.

Denne rengøring kan med forsigtighed gø-
res med nogle af de rengøringsmidler som
bruges i den almindelige rengøring (skum-
midler), men prøv jer frem, ødelæg ikke jeres
trofæer. Det kan evt. slå op på Google.

Som tidligere nævnt var spørgelysten stor,
og tiden gik alt for hurtigt.

Mogens førte os ind i en verden, som vi
ikke tænker så meget over i hverdagen, når vi
opholder os på revirerne for at jage, men
skulle vi skyde fugl eller dyr, vi ønskede at få
udstoppet, er det vigtigt at behandle det kor-
rekt fra begyndelsen. Det gør det nemmere
for konservatoren at få et godt resultat på vo-
res trofæ.

Tak til Mogens for en god aften og på gen-
syn en anden gang.Vildsvin som et under konservatorens kærlige

hånd.

Mogens Westphal fortæller om konservator livet.
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Nytårskur

Fredag 1. februar 2013
kl. 18.00 - 24.00

Arrangementet står i Dianas tegn, en smuk jagtstue er pyntet op, og vi mødes med
lys og fakler på

Prisen for denne aftens kulinariske del er 485,00 kr. pr. deltager.

• Velkomstdrink CAVA grande reseva
• Forret: Ungduebryst med confit af lår, hertil Kantarel creme.
• Buffet: Braiseret vildsvin med puy linser og rodfrugter.

Krondyrfilet med vildt glace · Perlehønebryst faseret med salvie.
Carpaccio af røget dyrekølle · Fasanbryst med foie gras.
Rissoller stegt med rosmarin · Rôsti katofler
Spæde salater · Ristede svampe.
Sauter af spidskål smagt til med koriander.

• Dessert: Æbleterte med brombær Coulli, vaniljeis m/ pistage twill.
Efterfølgende kaffe /te

Da behovet for drikkevarer er forskelligt, købes dette af den enkelte,
men til fornuftige priser.

til: Ebbe Salling JKF Formand Kbh. 20 902 876 /
mail. kama-salling@mail.dk senest den, 20. januar 2013. ved indbetaling

menuprisen på konto 9385 4564693044 husk at angiv navn og antal
personer.

Restaurant Bellahøj, ved den gamle Dyreskueplads

Nytårs Jagtfest menuen er som følger

Bindende tilmelding

af

2012 var et forandringens år
for Danmarks jægerforbund.

Vores formand Claus Lind
Christensen holder årets
Nytårstale.

Claus ser frem til en hyggelig
aften med Storkøbenhavns
Jagtforening og Kreds 7
medlemmer.

Denne aften får vi lejlighed for at lære hinanden bedre at kende, og
du/I får mulighed for, at lufte jeres partner på en god og hyggelig
måde, hvorfor påklædningen er sat til Festtøj.

JKF / Storkøbenhavns Jagtforening har taget initiativet til denne aften og
håber, at Jagtforeningerne i kreds 7 og i denne vil bakke op om
arrangementet.

Målet er, at Kreds 7 og Danmarks jægerforbund bliver styrket i fremtiden.
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7. januar 2013

Første kursusaften på det-
te års Jagttegnskursus
De som har meldt sig, har fået besked på hvor-
når der er kursusaftener, men for os andre kan
det være interessant at følge med i, hvor meget
vores lokaler bruges bl.a. til jagttegns undervis-
ning.
Følgende datoer vil der være aktivitet i vores
klublokaler eller på skydebanen med undervis-
ning af de kommende jægere.
14.1, 21.1, 28.1, 4.2, 25.2, lørd. 2.3, skydeba-
nen 4.3, 11.3, søn. 17.3 skydebanen og 8.4. Ret
til ændringer i datoer forbeholdes, hold altid øje
med foreningens hjemmeside.
Hvis du skulle kende nogen der ønsker at tage
jagttegn, kan de ved at være hurtige måske nå at
komme med.
Se mere om det på foreningens hjemmeside
www.sjf.dk

8. januar 2013

Årets første klubaften
hvor vi skal ønske hinanden godt Nytår.
Denne aften skal vi se på nyt Jagttøj. Benjamin
Hansen fra Outfox jagtbeklædning kommer og
viser os det nyeste jagttøj på markedet. Der bli-
ver mulighed for at prøve og erhverve noget af
det nye tøj, så vi er klar til næste sæson.

15. januar 2013

Fremstilling af din egen
jagtkniv
Fortsættelse af sidste års suses.
I denne vinter, får du mulighed for at færdiggø-
re din påbegyndte kniv, eller lave en ny.
Ligesom der gerne skulle blive tid til at lave en
skede til knivene.
Kurserne vil som tidligere foregå på en skole i
København.
Ud over startdatoen, skal vi mødes 4 andre
dage, som desværre ikke er endelig fastsat. Men
dem vil du kunne finde på foreningens hjem-
meside.
Vi får dermed 5 hele aftener til vores rådighed.
Dem der var på kursus sidste år, har allerede
fået en mail fra Svend Isling.
Hvis du er interesseret, kan du få flere oplysnin-
ger på foreningens hjemmeside www.sjf.dk
Materialer til fremstilling af din nye kniv, kan
du finde hos vores blad annoncør
NATURGALLERIET I HOLTE, som har alt
hvad du behøver for at lave din helt personlige
jagtkniv.

22. januar 2013

Det nye års Jagt Banko
Igen i år har vores gode arrangører sørget for
fine præmier, så vi kan få en hyggelig aften, og
forhåbentlig får alle noget med hjem. Gå ikke
glip af denne oplevelse.
Skulle du kende en præmie sponser, hører vi i
bestyrelsen gerne fra dig.

1. februar 2013

Nytårskur
Se mere side 7

Tirsdagsarrangem
Mozartsvej 13, kld.th., 2450 København SV · Start ikkekl. 19.30, hvis ande
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menter i klublokalerne
et er anført · Tjek hjemmesiden wwwsjf.dk for nye tilbud og evt. aflysninger

5. februar 2013

Skal vi igen ud at rejse
Henrik og Kenneth fra Gamekeeper Hunting
tours kommer og fortælle om udenlandske jagtar-
rangementer i Polen, England, Irland og New
Zealand mv. samt hvordan man arrangerer disse
rejser som individuelle og grupperejser. Der venter
os helt sikkert en stor og inspirerende oplevelse.

26. februar 2013

Portvinssmagning
Vores mand på denne opgave er sikkert på tur i
Portugal for at finde nye Portvine. Han har ikke
i skrivende stund svaret tilbage, men følg med
på vores hjemmeside www.SJF.dk eller i næste
nummer af DIANA, der kommer i begyndelsen
af januar 2013.

12. marts 2013

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 bestyrelsesmedlemmer1)

11. Valg af 2 suppleanter2)

12. Valg af 1 revisorer og en revisorsuppleant3)

13. Valg af udvalgsformænd4)

14. Eventuelt
På valg er:
1) Allan, Jens, Ebbe.
2) Morten, Hanne.
3) Hans Henrik, Ole Pedersen.
4) Søren, Lise, Poul, Morten, Ebbe.

Efter generalforsamlingen afholdes der
kostituerende bestyrelsesmøde

9. april 2013 kl. 18.30

Afslutning
Spisning, stegt flæsk med persillesovs (ad
libitum)
Bemærk tidspunktet er kl. 18:30.
Max. 24 personer, tilmelding nødvendig senest
13. marts 2012 (først til mølle princippet gæl-
der) Tilmelding sker på e-mail lise@kannik.dk
Prisen bliver ca. 100 kr.

Dianas redaktion vil gerne
benytte lejligheden til, at

ønske alle vores
læsere og
annoncører en
rigtig Glædelig
Jul samt et
godt og
lykkebrin-
gende Nytår
2013.
Hanne Hauer
& Ebbe

Salling
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Åbningstider for Riffelbanerne 2013
Adresse Selinevej 5, 2300 Kbh.S – kontaktperson se www.SJF.dk

Indskydning 100 m

tirsdag onsdag torsdag lørdag søndag

12/1 - 31/3 9:30-15 9:30-15

1/4 - 16/6 17-19 17-19 17-19 9:30-15 9:30-15

17/6 - 9/8 LUKKET / Sommerferie

10/8 - 30/9 17-19 17-19 17-19 9:30-15 9:30-15

1/10 - 8/12 9:30-15 9:30-15

9/12 - 8/1-2014 LUKKET

Bemærk: Sidste indskrivning er 1 time før skydningen slutter.

Hjorte- Elgbanen 100 m

tirsdag onsdag torsdag lørdag søndag

12/1 - 31/3 9:30-15 9:30-15

1/4 - 16/6 17-19 9:30-15 9:30-15

17/6 - 9/8 LUKKET / Sommerferie

10/8 - 30/9 17-19 9:30-15 9:30-15

1/10 - 8/12 9:30-15 9:30-15

9/12 - 8/1-2014 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,-

Tjek altid vores hjemmeside www.sjf.dk
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Besøg på Zoologisk Museum
Af Ebbe Salling / Foto Ebbe Salling
Efter en træg tilmeldings start, kom der efter
lukketid gang i tilmeldingerne og 25 personer
ønskede nu at deltage i det spændende arran-
gement, hvor vi skulle se Zoologisk Museum
bag kulisserne. Magasiner og værksted blev
åbnet for os.

Abdi Hedayst aftenens vært, viste rundt og
fortalte levende om hvad vi så med stor fag-
lighed og sjove anekdoter.

Abdi førte holdet gennem museets stille
gange ned til lagerlokalerne for skeletter og
kranier fra alverdens dyr, og det var ikke få af
hver slags der lå her. På spørgsmålet om,
hvorfor man havde så mange af hver slags, var
svaret, at der skal en hvis mængde dvs. antal
styk til for at man kan få et så rigtigt resultat
som muligt på sin forskning.

Dette ligger selvfølgelig tæt op af, hvad der
også foregår, når man forsker på os menne-
sker. Der kan i nogle tilfælde være op til 1000
forsøgspersoner med i et projekt, som dækker
hele verdenen.

Det første kranie vi så var fra en kaskelot-
hval og Abdi fortalte meget indgående om
dette store dyrs sonar system, som gør at det
kan få føde og kommunikere med andre hva-
ler.

Efterfølgende så vi på andre skeletter af
narhvalen med både en og to tænder og fik
historien om hvordan det gik til at nogen
havde 2 tænder. Vi kikkede på marsvin mv.
og blev belært om, at disse engang havde haft
4 ben, som over mange år var forsvundet, ef-
ter at dyrene var gået fra at være landdyr til at
være vanddyr.

Dybere ind i magasinet kom vi til kranier-
ne, og ikke kun et af hvert, men mange af
hver for at give et rigtigt billede af forsknin-
gen. På hylderne her lå der kranier af Giraf,
Flodhest, Tiger, Løve, Bjørn og Okse, på for-
skellige stadier.

Stor opmærksomhed fik kraniet af en bøf-
fel, som var hjembragt af Erik Andreas Lind-
strøm tidligere medlem af SJF.

Abdi gav os en grundig indføring i de for-
skellige kranier og deres historie, samt flere
anekdoter om dyrene de stammede fra.

Herfra blev vi ledt ind til dyrene med
skind på. Mængden af disse var enorm og ho-
vedparten skudt, hjemført og skænket til mu-
seet af Bøje Benzon med tilknytning til Alfred
Benzon A/S.

Kaskelot kranie.

Abdi beretter om tiger- og løvekranier.
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Flere af deltagerne huskede fra deres barn-
doms besøg på Zoologisk museum de flotte
udstillinger, hvor disse dyr indgik. Sørgeligt
at se, at de nu står opmagasineret mast sam-
men på den måde.

Gorillaen Samson havde dog fået sit eget
værelse. (kasse).

Rundturen blandt hyldevarerne var slut,
men inden vi gik til den sikre såt, syntes Abdi
lige vi skulle kigge ned i værkstedet, hvor de

kogte dyrene af, og ud-
stoppede dem, der var be-
stemt for det.

Det var meget pædago-
gisk, for lugten her var så
fæl, at hvis man ikke kom
her dagligt, ville man totalt
miste appetitten, inden
man gik til frokost.

Men turen i værkstedet
havde dog ikke dæmpet
sulten hos deltagerne der
gladeligt tog for sig af al
den dejlige mad Thomas
Nielsen havde tryllet frem
af forskellige vildrettet som
afslutning på en god ople-
velse.

Efter den store oplevel-
se, en hyggelig aften, takkede vi Abdi for en
god og instruktiv rundvisning, Den var blevet
mulig, fordi han skulle skyde Isbjørn på
Grønland, og formanden som altid beredvil-
ligt åbnede skydebanen for indskydning af
Abdis riffel over korn og kærv, med lovning
om en god oplevelse på Zoologisk Museum.

Stor tak til Abdi Hedayat for at han stille-
de op.

Flodheste kranie

Bøffelkranie hjemført af Lindstrøm tidl. Medl.
af SJF.

Samson udstillingens abe, som havde eget værelse
i en kasse.
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Bukkejagt i Sverige
Af  Svend Isling
fra en jægers dagbog
En stor del af glæden ved jagt er forberedel-
serne. Et par uger før jagten sætter ind, hentes
alt udstyret frem for at tjekke, det hele er i or-
den. Et besøg på skydebanen er også en vigtig
del, da jeg skal sikre mig, riflen er korrekt
indskudt og klar til den nye sæson.

Mandag 15-08-2012
Endelig af sted mod jagthytten, nu kan det
ikke gå hurtigt nok. Når alle er ankommet
først på aftenen, begynder planlægningen af
næste morgens jagt. Undervejs prales der af
tidligere jagtlykke og bedrifter, og den ene
gode historie afløser den anden. Jagthistorier
har det som ost, de bliver som regel bedre og
bedre med tiden. Alle går glade og forvent-

ningsfulde til køjs denne aften, for at været
klar og på toppen næste morgen.

Udsigten
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Tirsdag 16-08-2012
Jeg vågner frisk og udhvilet tidligt denne
morgen ved en velkendt og alligevel fremmed
lyd. Uret viser 5 min. til stå op tid, og det, jeg
har hørt, er Preben, der har startet kaffema-
skinen. Allerede inden, vi andre er oppe og i
tøjet, er der sørget for at kaffe og brød står
klar på bordet, mums! Efter en hurtig kop
kaffe, skynder vi os alle ud i den mørke mor-
gen. I dag er det den dejligste morgen, man
kan tænke sig. Himlen er klar, og kun en svag
brise får trækronerne til at svaje en anelse. Jeg
når rimelig hurtigt frem til mit
bestemmelsessted, der er et
selvbygget tårn i en lille lysning
midt i skoven. Så snart jeg har
sat mig til rette med mit ud-
styr, begynder jeg at opfange
alle de velkendte lyde omkring
mig. Egernet der har travlt i
træerne omkring tårnet, skov-
skaden, musvågen og i det fjer-
ne tranerne; de står sikkert på
marken ved krageskjulet, som
de plejer. Men hvor er fasan-
kokken? han mangler da, ham
hørte jeg næsten hver morgen
sidste år. Og så på et splitse-

kund fanges min opmærksomhed af noget
andet, for i dette øjeblik dukker en buk op,
den bevæger sig stille og roligt frem gennem
skovbrynet. Jeg sidder på bakketoppen i mit
tårn og ser den komme. Jeg venter og venter
og venter, hver en muskel i min krop er
spændt. Den skal selvfølgelig stå i den rigtige
position til perfekt skudafgivelse, før jeg sky-
der. Så sker det, jeg skyder den på bladet i
hjertet. Bagefter kan jeg ikke rigtig huske,
hvad der skete. Det er faktisk som om, man
er så meget til stede i øjeblikket, at man ikke
registrerer, hvad der egentligt sker. Det føles
nærmest som en forløsning lige idet, man
skyder. Da jeg er sikker på, at bukken er død,
skynder jeg mig over til den. Jeg sætter mig et
øjeblik ved siden af dyret, mens jeg tænker på
den før så graciøse buk, der for få minutter si-
den intetanende bevægede sig over lysningen,
nu ligger død for min hånd. Som en del af
vores aftale, ringer jeg til Preben og beder
ham komme med ATVén. Nu skal det gå
stærkt, for jeg skal nå at brække bukken, in-
den han når frem med ATVén. Vi kører til-
bage til huset med byttet, mødes med
jagtkammeraterne, og modtager lykønsknin-
gerne.

I sandhed en god start på en god dag!

Tårnet

Bukken
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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 2013
Ordinært kr. 940,-

Ekstraordinært kr. 290,-

Husstandsmedlem kr. 515,-

Seniormedlem kr. 585,-
Ungdomsmedlem kr. 570,-
Juniormedlem kr. 125,-

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

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


