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Bestyrelse:
Poul Kannik (Formand) 2011 5453
Jens Tilsted (Næstformand) 2074 0419
Bente Post-Pedersen 4776 5156
John Thimsen 3647 2326
Hugo Emkjær 3828 0443
Svend Isling 3678 8283
Hanne Binne 3647 2326 

Suppleanter:
Ebbe Salling 2090 2876

Hundeudvalg:
Poul Kannik 2011 5453

Vildtmålsudvalg:
Søren List (Formand) 2613 1101
Leif Pedersen 4589 1073
Henning Nielsen 4264 9475

Klubudvalg:
Lise Kannik 3965 4441

Foreningstelefon: 2011 5453

Medieudvalg:
Foreningens hjemmeside: www.SJF.dk
Morten Emkjær 2429 0965

Diana - Redaktion:
Ole Pedersen (Ansvarsh.) 3929 5981
Landskronagade 67, 2.th., 2100 Kbh. Ø.

Diana er medlemsblad for Storkøbenhavns
Jagtforening under Danmarks Jægerforbund.

Diana udkommer så vidt muligt:
1./4., 1./8. og 1./12.

Deadline:
1./3., 1./7. og 1./11.

Annoncepriser:
Rabat for 3 gange: 15%
1/1 side kr.1400,00 Bagsiden, inkl tillæg
1/2 side kr.650,00 for 1 farve: kr. 2100,00

Oplag: 1200 eksemplarer.

Forsidebillede:
Poul Kannik (th) med flot vildsvin.

Leder
Så står vi atter overfor en ny sæson

Der er noget der undrer mig, at en af
de største lokalforeninger har så få fri-
villige!

Der må da værre flere mellem de 
6-700 medlemmer, der har lyst til at
gøre noget for Foreningen.

Det er få frivillige, der yder alle
andre en meget stor service.

Dette er ikke skrevet i bitterhed tvært
om. Jeg mener bare at der må da være
et eller andet, som du kunne tænke dig
at gøre for de andre medlemmer

Når dette er sagt så skal der lyde en
stor tak til alle der lægger deres dyre
fritid i foreningen.

Til sidst vil jeg ønske alle en god
sæson og skulle vi mødes i klubben,
skydebanen eller på jagt, så er der
måske et eller andet som du kunne
tænke dig at berige os alle sammen
med.

I ønskes mange gode timer på Dianas
marker.

Med jægerhilsen

Poul Kannik

2 diana nr. 2 · 2009 diana nr. 2· 2009 3

Giv dine medlemmer og dig selv en rigtig fornøjelig 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 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.

Papirruller: Til afprøvning af dine jagtpatroners hagldækning i dit gevær.

»Indskydning« af jagtgevær med »One shot stock adjuster«

Flugtskydningsinstruktører: fra egen jagtforening kan medvirke, hvor-
ved prisen kan bliver reduceret.

Ring/mail: for at høre nærmere og bestille tid til jeres skydedag med
Jægerforbundets mobile skydevogn.

Kontakt:
Ivan Møller, tlf: 4971-8751 mail: imille@mail.dk
Bent Christensen, tlf: 4636-4569  mail: ullaogbent@webspeed.dk
Torben Clausen, tlf: 4636-7274  Mail: torbenclausen@webspeed.dk

På gensyn: Torben Clausen

Lån jeres 
egen skydevogn

i Kreds 7!
Skydevognen på Kalvebod skydeterræn
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Nästa morgon bär det av mot norra
Sjaelland, till trakterna kring Roskilde.
Med gasen i botten susar Morten, hans
vän Ole Pedersen och jag genom de
flacka nejderna. 

I fjärran sticker den historiska sta-
dens kyrka upp sin spira, synlig på mer
än 25 kilometers håll. Sedan många år
arrenderar Ole och hans jaktkompisar
Michael Daugaard och Klaus
Christensen här en mark om 40 hektar
av en synskadad bonde. 

Det ska bli småviltjakt idag med,
denna gång i det lilla formatet. 

Vi inleder med andjakt. Till skillnad
mot igår handlar det här om vilda
änder – så mycket vaksammare än de
utsatta fåglarna igår. Medan Ole och de
andra smyger över till bortre sidan av
en liten sjö kryper Michael och jag ner
bakom en buske, bara någon meter
från landsvägen. Det gäller att inte bli
sedd. Här får vi bara en chans. 

Så brusar luften och under ett kort
ögonblick blir himlen mörk. Ett 50-tal
vildänder sträcker rakt över oss.
Michael höjer bössan och drar iväg två
snabba skott. Träff! Med en dov duns
slår en and ner på vägen. Michael
skyndar sig att plocka upp den innan
bilarna kommer.

- Go’ jakt, säger Morten uppskattan-
de, när han kommer tillbaka. 

Han har skjutit doublé på en gräsand
och en ”brunnakke” (bläsand) och ski-
ner som en sol.

Nöjt styr vi stegen mot en jättelik
nyplöjd åker. Vi ska syssla med »tram-
pejakt«, uppsprångsjakt, där jägaren
själv går upp viltet. På linje med 20-30
meter emellan oss kämpar vi oss upp
för den tunggångna svartjorden. Bös-
sorna är laddade; när som helst kan
hare eller fågel gå upp. Men svartjor-
den ger, förutom synen av ett litet flyg-
plan som lyfter för att bespruta grann-
marken, ingenting. I den här marken
finns inget utsatt vilt. Det gör jakten
oberäknelig, men desto mer spännande. 

Snart tar en gräsvall vid och nu får
hundarna visa vad de går för. Med oss
idag har vi irländska settern Luna och
labradoren Berta. I ett litet jaktlag som
detta får de, trots att de i grunden är
specialister, fungera som allroundhun-
dar. Luna både stöter, apporterar och
står, allt efter vilt och situation. 

Som svensk och ägare till en stående
fågelhund förvånas jag över den prag-
matiska inställningen. I Sverige är det
betydligt vanligare med vattentäta skott
mellan hundarnas användningsområ-

Dejliga Danmark 2
Den lilla jakten

den. Men, som det ska visa sig behöver
det ena inte utesluta det andra.

I full fart sätter de iväg, Berta med
sin tyngre galopp och den lätta vind-
snabba Luna. Settern tar kanter och
remiser och lämnar de öppna ytorna åt
sitt öde. Någon reviering av klassisk
stående fågelhundsmodell är det inte
fråga om. Det tycker husse Michael
Daugaard är en fördel.

– Det är bra med en hund som känner
marken. Hon går direkt till ställen som
hon vet lönar sig. Det ger många skot-
tillfällen! 

Luna är hans tredje setter och den
första som fungerar bra, berättar han.
De har tränat mycket, och det märks.
Luna är blixtrande lydig, hon följer
hans minsta signal. Tillsammans med
Berta rusar hon fram över fälten, men
snart blir tungorna långa. Det är varmt
för att vara oktober. 

Vi slår oss ner på en grässluttning för
att pusta ut en stund och Michael ploc-
kar fram nybakta wienerbröd. De sma-
kar himmelskt. Osökt går samtalet in
på vad som egentligen skiljer jakten i
Danmark från jakten i Sverige, förutom
de uppenbara skillnaderna i fauna för-
stås.

Det måste vara »gemydtet«, danskar-
nas skämtlynne och förmåga att göra
varje dag till en fest, enas vi om till
slut. Och inte minst en stor portion
gästfrihet, kan jag lägga till. Att någon,
som Morten, öppnar sitt hem för en vilt
främmande person känns speciellt.  

Men just så ska ett jaktutbyte mellan
de nordiska länderna gå till, menar
Morten. 

– Sätt in en annons i en jakttidning
eller på nätet: »Älgjakt i Sverige bytes
mot fågeljakt i Danmark«, tipsar han.
Det är ett enkelt och roligt sätt att upp-
leva något nytt och få nya vänner!

Styrkta till kropp och själ sätter vi
kurs mot vassiga dungar och sumpig
lövskog. Det är klassisk fasanmark och
nu blir det action. 

– Se där, hon står, utbrister Michael.
Luna har fattat stånd mitt i en dunge.

Michael klafsar dit och ber om resning.
Det floffar till av tunga vingar, men
Luna stannar lydigt kvar. Morten, som
är en säker skytt, fäller en fasan. Det är
hans första möte med den stående
fågelhundens arbetssätt och han är tyd-
ligt imponerad. 

Men Luna ska bjuda på mer. Hon och
Michael fortsätter framåt i skogen.
Jaktlaget får skjuta allt förekommande
jaktbart vilt på sin mark. Vad ska hända
härnäst? Så ljuder ett nytt skott. Den
här gången har Michael fällt ett rådjur,
som Luna har stött. Samtidigt har
Morten skjutit en duva. 

Nu är stämningen hög. Sträckjakt,
uppsprångsjakt, jakt över stående
fågelhund och stötjakt – på en och
samma dag. Vilken variation!

Som avslutning återvänder vi till
området kring den lilla andsjön. Två av
de sex skjutna änderna lyckades vi,
trots idogt letande, imorse inte hitta.
Nu ska vi göra ett försök till.

– Dra en linje från skottplatsen och
sök igenom marken systematiskt,
manar Klaus.  

Plötsligt markerar både Berta och
Luna. Det spritter i vattnet under gre-



narna från ett krokigt pilträd. Michael
och Klaus drar iväg var sitt skott mot
det algrika, gröntjocka vattnet. Men
anden dyker och är väck. Några skott
till, sen ger den sig och Luna skickas
iväg på apport.

– Det var en hårdskjuten en, konsta-
terar Michael, när han hänger fågeln i
bältet.

Men än är det inte slut. En and ligger
kvar och åter markerar Luna med
stånd. Fågeln har kilat in sig under en 

gren och låter sig enkelt plockas upp.
Med kniven gör Morten slut på dess
lidande. Det är vårt tolfte vilt idag.

Vi hade en otrolig tur. Vanligen fäller
vi runt 15 vilt – på ett helt år. Vilken
fantastisk dag!, summerar Ole med ett
skratt.

Det är bara att hålla med. Mångsidig,
familjär och spännande – en bättre jakt
är svår att tänka sig. Danmark er dej-
ligt!

Text och foto: Eliza Kajanus
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Åbningstider for 
riffelbanerne

Indskydning 100 m

Bemærk: Sidste indskrivning er 1 time før skydningen slutter.

Hjorte- Elgbanen 100 m

Bemærk: Sidste indskrivning er 1 time før skydningen slutter.

Seriepriser

Bukkemærkeskydning
Endnu ikke fastlagt.

tirsdag onsdag torsdag lørdag søndag

7/1 - 31/3 9:30-15 9:30-15

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

11/6 - 3/8 LUKKET

4/8 - 30/9 17-19 17-19 17-19 9:30-15 9:30-15

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

10/12 - 9/1-09 LUKKET

tirsdag onsdag torsdag lørdag søndag

7/1 - 31/3 9:30-15 9:30-15

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

18/6 - 3/8 LUKKET

4/8 - 30/9 17-19 9:30-15 9:30-15

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

10/12 - 9/1-09 LUKKET

Medlemmer Ikke medlemmer

Dagkort 25,-

Hjort/Elg (12 skud) 25,- 35,-

Indskydning/Træning (Én skive) 30,- 40,-



Storkøbenhavns
Jagtforening kan endnu
engang tilbyde en minij-
agtrejse til Jylland.
Denne minijagtrejse er
egnet for nye/urutinere-
de riffeljægere.

Arrangementet falder i
to dele:

Første del:
Gennemgang af jagtriffel og jagtud-
styr, samt tilpasning og indskydning af
jagtriflen på foreningens skydebane på
Amager en dag i oktober/november.

Anden del:
Selve jagtrejsen på en 500 tdl. stor jag-
tejendom i midtjylland. Der vil være
mulighed for at nedlægge primært ikke
trofæbærende dyr af arterne råvildt og
dåvildt. Er heldet med os, kan der også
komme kronvildt for. 

Ankomst Torsdag aften og jagt
Fredag og Lørdag samt Søndag for-

middag. Afrejse Søndag eftermiddag. 
Hele arrangementet koster 3200 kr.,

som dækker tilpasning af våben, ind-
skydning og jagt fredag og lørdag samt
søndag morgen, helpension en lille en
eller to til halsen og afskydningen af to
ikke-trofæbærende dyr af ovennævnte
arter. Yderligere dyr, samt trofæbæren-
de dyr afregnes efter prisliste.

Hertil skal lægges transport (Vi
arranger samkørsel i private biler.),
ammunition og drikkevarer.

Der kan deltage max 8 personer i
jagtrejsen. Tilmelding og yderligere
information foregår hos Ole Pedersen
på tlf.3929 5981. E-mail: pedersenla-
waetz@dbmail.dk
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Minijagtrejse til Jylland 
den 19. - 22. november

Tirsdagsarrangementer
Alle arrangementer begynder kl. 19.30

8. september 2009 
Laserskydebane
Kom og prøv foreningens laserskyde-
bane, vi laver sjove konkurrencer
Prøv at skyde en:

Det er ganske gratis.

22. september 2009
Oplæsning
Vi får atter besøg af Marianne Gjevert
Petersen, der vil læse op af Jørn Riels
fortællinger.

Som forfatter ligger Jørn Riel (f.
1931) uden tvivl i den mere pjattede og
syrede ende af spektret. Det er ikke til-
fældigt, at han ofte betegner sine vær-
ker som skrøner. For når man læser
Riels bøger, støder man ofte på hæn-
delser, som er højst usandsynlige og ret
fjollede – i en af hans skrøner kommer
en mand f.eks. i store problemer, fordi
toiletbrættet sidder urokkeligt fast på
hans ende, da han forsøger at rejse sig
fra toilettet.

Den skrøneagtige stil er geografisk
bestemt, for Riels fortællinger udspiller
sig tit på steder, hvor betingelserne
muliggør voldsomt afvigende hæn-
delser. F.eks. foregår en stor del af hans
skrøner i det ufremkommelige og bar-
ske Nordøstgrønland, hvor polarstor-
me, temperaturer der muliggør spon-
tant tab af fingre og næse, vilde rovdyr,
hård druk og afstande på i hundredvis
af kilometer til den nærmeste nabo ska-
ber et helt unikt univers (som selvføl-
gelig ligger et nogenlunde langt stykke
fra virkeligheden).

På gensyn til en hyggelig aften.

6. oktober 2009
Kongejagt; til bords med kongen
Kongejagt og Nordsjælland er tæt for-
bundet med hinanden.

Esrum Kloster åbnede i foråret en
særudstilling Kongejagt.

For at det skulle være en rigtig jagt-
udstilling har SJF i en periode stillet
laserbanen til rådighed. Esrum Kloster
siger tak for hjælpen med en særrund-
visning den 6. oktober kl. 18.00.
Rundvisningen varer ca. 1 �� time.

Esrum Kloster ligger Klostergade 11,
Esrum, 3230 Græsted

Efterfølgende vil der være mulighed
for at spise i klosterkælderen hvor for-
eningen er vært ved spisningen, nyd en



lang række lækre specialiteter tilberedt
af klosterets kokke, som med inspira-
tion fra originale middelalderopskrifter
sammensætter en spændende
smagsoplevelse.
Middelalderspecialiteterne er karakte-
riseret ved en udbredt anvendelse af
vildt, krydderier, krydderurter, grønt-
sager, nødder, honning og frugter - alt
baseret på de bedste råvarer.

Til maden kan man købe stedets spe-
cialitet Esrum Klosterøl, der er produ-
ceret i samarbejde med bryggeriet
Brøckhouse i Hillerød. En historisk
munkeøl, krydret med klosterhavens
urter.
Kun én ledsager pr. medlem
Tilmelding til formanden 20 11 54 53
senest den 22/9-2009
Eller på mail poul@kannik.dk

20. oktober 2009
Vinsmagning
Vælg den rigtige vin til dit vildt

I aften får vi besøg af Holte
Vinlager´s Grand old man, som vil
komme og fortælle om, hvilken vin
han vil anbefale os, at drikke til det
vildt vi skyder i Jagt- sæsonen på vores
danske - og udenlandske revirer, hvis
vi skulle være så heldige, at vi også har
mulighed for at nedlægge bytte andet
steds i Europa. 

Under gennemgangen af de forskelli-
ge vine og deres fortræffeligheder vil
der blive mulighed for at smage på de
skønne dråber.

Vi ser frem til en hyggelig og lærerig
aften i gode jægers selskab.

Med jægerhilsen
Ebbe Salling  

3. november 2009 
Fiskeaften
Jens Tilsted vil underholde med et pro-
gram om lystfiskeri under eksotiske
himmelstrøg.
Se nærmere detaljer på vores hjemme-
side.

17. november 2009 
Elgbane skydning
Vi forsøger os i aften med en ny sky-
debane i lokalerne. Kom og vær med.
Se nærmere detaljer på vores hjemme-
side.

24. november 2009 
Juleafslutning
Traditionen tro vil vi også i år ønske
hinanden glædelig jul med spisning af
det store julebord.
Bemærk tidspunktet er kl. 18:30.
Max. 28 personer og tilmelding er
nødvendig senest 17. november 2009

Tirsdagsarrangementer
Alle arrangementer begynder kl. 19.30

(først til mølle princippet gælder).
Tilmelding sker i baren på den frem-
lagte liste eller til klubudvalgets for-
mand (Lise tlf. 20115453) eller på mail
lise@kannik.dk. 
Prisen bliver ca. 100 kr.

Klubudvalget

12. januar 2010 
Portvinssmagning
Vi skal høre om portvinsfremstilling og
smage på udsøgte udgaver af den
populære hedvin. 

Til at forestå denne fantastiske  indle-
velse i  portvinens verden har vi formå-
et at få

Vinskribent & konsulent Karsten
Riis Laursen til at komme.

Man kan nemt købe billige portvine,
men ved dette arrangement er der også
nogle af de noget dyrere flasker, der
bliver åbnet, for at vi kan få en for-
nemmelse af det store, varierede og
meget smagfulde register, portvin rum-
mer. Vi vil også denne gang udleverer
navn og adresse, hvor der kan købes
portvin til de rigtige penge.

Der serveres et lille, enkelt trakte-
ment bestående af lidt brød, stærk ost
og en kage til.

Du kan læse mere om Karsten Riis
Laursen her:

http://vipevent.dk/?page=2065

16. januar 2010
Hjortekongeskydning
Søndag den 16. januar 2010 vil vi igen
afholde Hjortekongeskydning.

Hjortekongeskydning er en uformel
skydning efter fugleskydningsprincip-
pet, hvor årets Hjortekonge kåres under
festlige former.

Vi mødes til morgenkaffe kl. 9 hvor-
efter der vil være en kort parole.

Prisen for deltagelse, morgenkaffe,
og frokost er 100 kr.

Tilmelding til Poul på telefon 20 11
54 53 eller på mail poul@kannik.dk

26. januar 2010
Besøg af dyrlægen; hunden og hun-
dens pleje
I aften har vi besøg af Oliver Pet
Food’s dyrlæge.

Allergi er et stadigt stigende problem
hos både mennesker og kæledyr. I aften
vil blive gennemgået, hvad allergi rent
faktisk er, og hvilke symptomerne
dyrene har herpå. Afhængig af hvilken
type allergi, der er tale om, findes flere
procedurer til at undersøge, hvad der
udløser allergien, og denne viden er
ligeledes vigtig til videre behandling
og lindring af tilstanden. Som hundeej-
er møder vi tit betegnelsen, allergifo-
der, men hvordan adskiller det sig fra
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Tirsdagsarrangementer
Alle arrangementer begynder kl. 19.30

almindeligt foder, og er det blot en
salgs fif fra producentens side? Det vil
ligeledes blive drøftet.

Oliver’s Pet Food vil fortælle om:
Foderjunglen.
Hunde er da vegetarer, ikk?????

Kom og vær med, måske får du svaret
på nogle af de problemer din hund går
og tumler med.

9. februar 2010
Vildtbanko
Nu er det en god og festlig tradition at
vi afholder bankospil en gang årligt.

Også denne gang vil der være præmi-
er af god kvalitet alt fra kaffen, choko-
laden, vin, tøj, jagttilbehør og  vildtkød
til en god jagt eller jagtaften.
Rimelige priser.

Der er tradition for en rigtigt god
stemning denne aften kom med og

oplev en hyggelig aften i vore lokaler.
Det kunne også være dig der gik

hjem med en af de gode præmier.
Vel mødt til en helt vild bankoaften.

2. marts 2010
Storvildtjægerens hule
Mange drømmer om at tage til Afrika
for at gå på jagt efter storvildt. Få gør
noget ved det. Vi besøger denne aften
Hans Henrik Sand som med sin 0.416
Rigby har gjort tilværelsen mere end
usikker for blandt andet antiloper, bøf-
ler og elefanter.
Adresse:
Johnstrups Allé 6, 3.th.
1923 Frederiksberg C.
Tilmelding til Ole Pedersen på telefon
3929 5981 er nødvendig.

9. marts 2010
Generalforsamling
Der indkaldes hermed til ordinær gene-
ralforsamling tirsdag den 9. marts
2010 kl. 19.30 i forenigens lokaler
Mozartsvej 13, kld. med følgende
dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent

3. Formandens- og udvalgsberetninger
4. Forelæggelse af regnskabet
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af udvalgsformænd Herunder

Redaktionsudvalg
Klubudvalg
Medieudvalg
Vildtmålsudvalg

7. Valg af revisor
8. Fastsættelse af kontingent
9. Indkomne forslag
10.Eventult.

Forslag der ønskes behandlet på gene-
ralforsamlingen skal være formanden i
hænde senest den 23. februar 2010.

Bestyrelsen

23. marts 2010
Sæsonafslutning
Traditionen tro vil vi også i år afslutte
med spisning, stegt flæsk med persil-
lesovs (ad libitum).
Bemærk tidspunktet er kl. 18:30.
Max. 28 personer, tilmelding nødven-
dig senest 9. marts 2010 (først til
mølle princippet gælder) Tilmelding
sker i baren på den fremlagte liste eller
til klubudvalgets formand (Lise tlf.
20115453).
Prisen bliver ca. 100 kr.

Klubudvalget

Jagtens poesi

En dag hvor alt gik dig imod
sig intet vilde føje
Du haant om alle sorger lod
trak i din Jægertrøje

Og med skyder drog du ud
lod Tvivlen blive hjemme
beundred’ skoven skønne skrud
og hørte fuglens Stemme

Derude gaar den brune Raa
Se der en Hare springer
og Skovens lette Duer blaa
mod Himmelen sig svinger

Men naar Dagen den er endt
og Du har vandret mile
og træt i kvæld Du hjem er vendt
saa har Du lært at smile

C. Poulsen
Skytte
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Velkommen til foreningens
nye hjemmeside

www.sjf.dk
Vi er glade for at kunne præsentere

en ny og bedre hjemmeside i et profes-
sionelt og stilsikkert design.

Flere og flere benytter internettet til
at hente oplysninger fra, så vi syntes,
det var vigtigt, vi satte ressourcer af til
en modernisering af foreningens hjem-
meside. I løbet af vinteren har vi arbej-
det på sagen og håber, vi har opnået et
resultat, der har en stil og et udtryk,
vore medlemmer kan lide.

Fordelen ved foreningens nye hjem-
meside er bl.a., at de ansvarlige for et
område selv kan foretage opdateringer,
f.eks. kan udvalgsformanden for vildt-
målsudvalget selv vedligeholde alle
sider under emnet »skydning«.

Vi kan med den nye hjemmeside
kommunikere både tekst og billeder ud
på en ny og hurtig måde.

En hjemmeside er, som følge af
internettets kraftige vækst og store
udbredelse, en effektiv måde at nå
mange mennesker på, og det er samti-
dig en billig løsning. Vi håber derfor,
vores tiltag vil være til glæde og gavn
for foreningens medlemmer.

I øjeblikket arbejder vi på at etablere
nyhedsbrev via e-mail, og du kan alle-
rede nu tilmelde dig nyhedsbrevet

under emnet »DIANA«.
Tilmelding til nyhedsbrev via e-mail
Det er rigtig ærgerligt at glemme et

arrangement, som man gerne ville have
deltaget i, eller ikke var opmærksom på
foregik.

Du skal blot via hjemmesiden sende
os dit navn og din e-mail adresse. Vi
står naturligvis inde for, at denne infor-
mation IKKE benyttes til andet formål
eller videregives.

Følgende type nyheder vil du modta-
ge besked omkring: 
• Foreningsaftener og arrangementer 
• Generalforsamling eller ekstraordi-

nære møder 
• Eventuel information eller tilbud fra

foreningen
• Vigtige opdateringer på hjemmesi-

den

Diana vil du også kunne finde på
hjemmesiden under emnet »DIANA«.

Ideen med medlemsbladet på hjem-
mesiden er:
• At medlemmerne til enhver tid her

kan se det nyeste medlemsblad
• At de kan se tidligere blade
• At andre kan læse vores medlems-

blad

Tekst og foto: Robert Adresen
Så nåede vi til foråret med alle de glæ-
der og kvaler det medfører.

Jeg har lige været på herretur i en
uge, vi var 4 mand på sæljagt laaaaangt
oppe i Norge.

Nærmere bestemt 80 km syd for
polarcirklen, på en ø 45 min sejlads
nordvest fra øen Vega.

Det var en fuldstændig fantastisk
naturoplevelse at opleve Norge som vi
gjorde.

I løbet af de dage vi var der, så vi 40-
50 Havørne, jeg var oppe og fotografe-
re ned i en rede, der lå 2 æg og en ca.
45 cm lang torsk, heldigvis var der
ingen af forældrefuglene i nærheden.

Vi så Vandrefalke, Lunde/søpape-
gøje, Alk, Tejst, Søkonger, Lomvie,
ryper og i tusindvis af Edderfugle og
Havlit samt en helt masse andre fantas-
tiske fugle.

Vi så rådyr, elge, rener og masser af
oddere som jeg altid har drømt om at
se i naturen, jeg havde desværre kun
set dem i dyrehaver og på tv indtil vi
ankom til Norge.

Men ingen roser uden torne, ALT er
svinedyrt i Norge. Vi kørte hele vejen
derop med en enkelt overnatning
undervejs, og ved siden af hotellet lå
der en lille pizza-restaurant.

Vi blev alle enige om, at vi skulle ha
en burger med pommes frites og et glas

øl. Den mindste burger jeg nogensinde
har spist samt 10 fritter og et glas tynd
øl, 245 kr. pr mand!!!

Inden vi tog af sted fra Danmark var
vi ikke blevet informeret om hvilken
form for indkvartering vi kunne for-
vente, så vi gættede på alt fra bivuak til
en lade.

Det eneste vi vidste var at vi skulle
bo på en ø langt ude til havs.

Så stor var glæden da vores guide
fortalte os, at der skam var et fint hus
på øen.

Der havde såmænd boet mennesker
hele året rundt, dette var dog temmelig
mange år siden

Men jagten var virkelig spændende,
og vi fik alle 4 skudt en gråsæl og en
enkelt mand skød også en spættet sæl.

En gråsæl kan veje op til 400 kg,
men vi skød ikke noget i den størrelse,
største sæl vi fik vejede ca. 200 kg.

Allerede den første dag var 2 mand
heldige, Frank skød en stor hansæl på
ca. 175 kg og Irvin en lidt mindre på
ca. 85 kg.

Det blev dog også til nogle forbiere,
men det var bestemt heller ikke som at
skyde en råbuk. De vugger en del i
søen, og ofte svømmer de sidelæns for
at få et bedre overblik over hvem det
er, der sejler rundt i deres »hjem«.

På 2. dagen var jeg så heldig, en ung
sæl stak hovedet op af vandet ca. 100

Sæljagt i Norge
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på Henriks vegne, den vejede ca. 200
kg. og nu havde vi alle fået sæl.

Dette var blot 2 timer før afrejse til-
bage til fastlandet. På vej tilbage til
øen, opdagede vores norske guide
pludselig en lille gruppe spættede
sæler, og Frank blev sat af på et skær
og fik sat en virkelig flot kugle i hove-
det på en af dem, afstand 299 meter
iflg. afstandsmåleren, flot skudt Frank.

Det gav naturligvis en del travlhed
da de kom tilbage, skindene skulle ren-
ses for spæk og det er ikke bare lige…
godt at guiden havde prøvet det før.

Mågerne omkring øen er med garan-
ti ikke gået sultne i seng de dage vi var
der.

Når der var tid fangede vi uden pro-
blemer et par torsk, ludfisk smager
himmelsk iflg. nordmændene, jeg har
nu min tvivl.

Vi havde dog også proviant med fra
Danmark, spegepølse er i virkelig høj
kurs hos nordmændene.

Lidt øl blev der også bragt med og
det vakte bestemt glæde at vi efterlod
dem som var tilovers, sammen med

div. andre drikkevarer.
Uanset hvilket vindue man kiggede

ud af, så så man et eller andet fjeld, og
det bliver man aldrig træt af.

Nordmanden vi boede hos, havde
bygget en brusekabine uden på huset
og døren var en glasdør, så når man
stod i badet kunne man se det fjeld som
hedder 7 Søstre, lidt specielt at stå der
med shampoo i håret og så gå helt i stå
pga. udsigten.

Men et norsk lokum, det vænner jeg
mig sgu aldrig til. Et skur med en bænk
hvori der er skåret et hul, ikke noget
med træk og slip….faktisk kun slip!!

En kold fornøjelse i vintermåneder-
ne, men bedre end at skulle grave et
hul, trods alt.

Alt i alt var det en helt fantastisk jagt
og naturoplevelse, og selv om køretu-
ren hjem var i et stræk på 24 timer, ja
så tog jeg gerne af sted igen.

En stor tak skal gå til vores guide
Brynjar, som kunne fortælle en masse
om jagten på sælerne og livet deroppe
i nord.

Mvh. Robert Andresen
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meter fra det klippeskær hvor jeg lå
med min riffel, og det var det sidste den
så i denne verden.

Den jeg skød vejede blot 85 kg, men
skindet var i topklasse. Når de bliver
for store så daler kvaliteten, de får ar
efter slåskampe og de bliver sorte.

Kødet kunne vi »desværre« ikke
spise da de er voldsomt inficerede af
indvoldsorm, måske pga. af den store
population.

Alle sæler bliver dog brugt i
forskningens navn, så de går ikke helt
til spilde.

Da vi kom hjem til øen efter dagens
jagt, gik der vist lidt fest i os og 3.

dagen var der ikke den store jagtiver, vi
havde vist stadig lidt »søgang« i krop-
pen da vi stod op.

4. og sidste dag skulle vise sig at
blive ganske begivenhedsrig, Henrik
var den eneste, som endnu ikke havde
fået sæl, så han skulle i ilden.

Det lykkedes at komme på hold af en
endog meget stor sæl og Henrik blev
sat af på et skær, som var så lille, at da
han lagde sig ned for at få en god sky-
destilling, ja så skyllede vandet ind
over hans ben.

Men sælen blev truffet i hovedet og
var død, afstand målt med afstandsmå-
leren, 214 meter. Vi var virkelig glade
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Københavns Flugtskytte Klub
Selinevej 9, 2300 Kbh. S

Tlf. 3251 6166, Fax 3252 9255

Åbningstider 2009

Husk: Søn- og Helligdage kl. 9.30 - 15.30
Sidste skud på lukketidspunktet

Sidste polet- og nøgleindkast 15 min. før lukketid
Duer der ikke er skudt på lukketidspunktet refunderes ikke

Køkkenet lukker for madsalg �� time før lukkerid

Priser pr. 1.11.2008:
24. eller 25 duers serier 35,00 kr.
Sporting 45,00 kr.
40 duers serier 55,00 kr.
Kontingent, senior 500,00 kr.
Kontingent, junior, max. 21 år 250,00 kr.
Medlemsrabat, 540 duer 500,00 kr.
Medlemsnøgle, depositum 125,00 kr.
Gæstekort 35,00 kr.
Polterabend- firmaarrangement 259,00 kr.
Rabatter på patroner ved 500/1000 stk., Kal. 16 og 20 lagerføres.

På KFK’s baner kan der skydes: Olympisk trap, Olympisk skeet, Nordisk trap, Compactsporting, Dansk jagt-
skydning samt bagduer på begynderbaner.

Instruktører: Lørdag og søndag er der uddannede instruktører til rådighed på banen.
Det anbefales dog at komme søndag for instruktion.

Skydeskole: Kontakt vore 2 Pro instruktører Kjeld Fristrup, tlf. 3251 6477 eller 4010 6477 eller Jimmi Hjorth, tlf.
60701190 for nærmere oplysning om tider og priser.

Polterabend-, firma- og klubarrangementer: 25 patroner/duer, ørepropper, våben, resultattavler, sikkerheds-
briller og instruktør. Skydetid 1-1 �� time. Pris pr. person 259,00 kr.
Arrangementer bookes kun på telefon 3251 6166 i klubbens åbningstid

På banerne må kun benyttes stålpatroner haglstørrelse 7 til 9.
Få mere info på www.claytarget.dk

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Lukket

Januar Lukket Lukket 9-15.30 Lukket Lukket 9-15.30 9-15.30

Fabruar Lukket Lukket 9-15.30 Lukket Lukket 9-15.30 9-15.30

Marts Lukket Lukket 9-17.30 Lukket Lukket 9-17.30 9-17.30

April Lukket Lukket 9-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 9-17.30 9-17.30

Maj Lukket Lukket 9-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 9-17.30 9-17.30

Juni Lukket Lukket 9-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 9-17.30 9-17.30

Juli Lukket Lukket 9-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 9-17.30 9-17.30

August Lukket Lukket 9-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 9-17.30 9-17.30

September Lukket Lukket 9-19.00 14.00-19.00 14.00-19.00 9-17.30 9-17.30

Oktober Lukket Lukket 9-17.30 14,00-17.30 14,00-17.30 9-17.30 9-17.30

November Lukket Lukket 9-15.30 9.00-15.30 9.00-15.30 9-15.30 9-15.30

December Lukket Lukket 9-15.30 9.00-15.30 9.00-15.30 9-15.30 9-15.30 17.12.09
til 5.01.09

Undertegnede ønsker medlemskab af Storkøbenhavns Jagtforening
Er du i forvejen medlem af Danmarks Jægerforbund?

Nej Ja DJ-medlemsnr.:

Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

Jeg er født år 19 (udfyld venligst)

Sendes til: Storkøbenhavns Jagtforening · Landskronagade 67, 2.th. · 2100 Kbh. Ø
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