
www.S
JF

.d
k

MEDLEMSBLAD FOR STORKØBENHAVNS JAGTFORENING · EFTERÅR 2011 · NR. 2



2 diana nr. 2 · 2011

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:
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

Lån jeres
egen skydevogn
i Kreds 7!

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

Terrænpleje til fordel for biodiversiteten
Ring 40 43 87 46 eller hauer@email.dk

Skydevognen på
Kalvebod skydeterræn
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En våd sommer
I Diana 1, skrev formanden om forårets kom-
me, og bukkejagten der stod for døren.

Meldinger ude fra verdenen (Danmark),
siger at starten på denne jagt ikke var den sto-
re fornøjelse, allerede på det tidspunkt var
vejret meget ustadigt, og det må med bekla-
gelse konstateres, at det bestemt ikke har væ-
ret bedre hen over sommeren, som har været
en af de vådeste i mands minde.

Vi der har have, har ikke vandet med kom-
munevand i denne sommer.

Vi har alle lidt under den megen regn, på
markerne står der stadig meget korn som ikke
er høstet, og vi kan frygte at mange af vores
vilde fugle og firbenede venner som skulle
havde været tilvæksten til en god efterårs jagt,
har lidt under dette vejr, og derfor ikke vil
bringe os de oplevelser på efterårets jagter,
som vi havde forventet.

Disse forhold er vi som jægere ikke herre
over, men vi må for dyrenes og fornuftens
skyld orientere os grundigt om, hvor kraftigt
et jagttryk vi kan lægge på vores forskellige re-
virer, så vi ikke ødelægger vildtets mulighed
for at rehabilitere sig til næste år.

Når dette er sagt, står vi foran en ny sæson,
hvor vi skal hygge os med gode jagtkammera-
ter dels ude i naturen men ikke mindst i jagt-
foreningen, så tag at støt op om den og deltag
i de arrangementer bestyrelsen gennem vinte-
ren laver til alles bedste.

Med disse ord, knæk og bræk til den efter-
årssæson vi nu skal i gang med.

Ebbe Salling
Redaktør

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

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

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. 19. december 2011

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:
® Ebbe Salling
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Årsmøde i Danmarks Jægerforbund 2011
Lørdag den 18. juni var der indkaldt til års-
møde i Kolding som året før.

Spændingen hos os delegerede fra SJF, som
også deltog i Årsmødet i 2010, var rimelig
stor, for ville dette møde nu udvikle sig som
det foregående, hvor de enkelte kredse blev
spillet ud mod hinanden dels af ledelsen og
dels af en af de kritiske revisorer.

Optakten til det havde luret i kulissen i
forbindelse med afholdelse af det forudgående
kredsmøde, hvor 7. kreds, hvor vi i SJF hører
til, fik ny kredsformand, da Leif Engsbye på
kredsmødet meddelte, at han ikke ønskede
genvalg.

(Som ny kredsformand blev valgt Leif Hel-
strup fra Hundested).

Diana og SJF vil gerne takke Leif Engsbye
for den indsats han har ydet i kredsen, ikke
mindst for den store og altid beredvillige
hjælp vi har nydt godt af i SJF.

Til Leif Helstrup siger vi tillykke med val-
get og håber på et godt samarbejde fremover.

Håbet for os, der valgte at tage til Kolding
til årsmødet var nu, at sidste års ragnarok ikke
ville gentage sig.

Et fromt ønske som gik nogenlunde i op-
fyldelse, for angrebene på 7. Kreds var mødet
igennem ikke så bastante, som vi havde ople-
vet dem året før.

Der kom selvsagt flere ting på bordet, dog
var det positivt at den kritiske revisor, som i
2010 gik til frontalt angreb på 7. kreds, måtte
trække sine postulater om rod i regnskabet
tilbage og erkende, at uregelmæssighederne lå
i den måde, Danmarks Jægerforbund konte-
rer kredsenes udgifter.

Formandens mundtlige beretning var me-
get tam og renset for spidsfindigheder af en-
hver art og den skriftlige ligeså.

Der var en række gæster, der var på taler-
stolen og takke for, at de måtte deltage og
overbringe hilsner til forsamlingen fra for-
eninger med interessefællesskab med Dan-
marks Jægerforbund.

Årsmødets delegerede
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Regnskabet viste et overskud, men ud i
fremtiden bør vi nok som forening kigge
mere grundigt på, hvad hovedforeningen bru-
ger deres penge til.

Medlemstallet i Danmarks Jægerforbund
er ca. 85.000 ud af de over 200.000 der løser
jagttegn.

Set ud fra disse tal har vi for lidt indflydel-
se på jagtens udøvelse i Danmark, taget i be-
tragtning at Danmarks Naturfredningsfore-
ning med ca. 140.000 medlemmer, har veto-
ret i forbindelse med fredningssager.

Danmarks Jægerforbund og Storkøben-
havns Jagtforening har brug for flere medlem-
mer.

Den kritisk revisor på talerstolen

Revision af
jagttegnsprøven

Der bliver i øjeblikket arbejdet på ændrin-
gerne af jagttegnsprøven. Projektperioden
løber frem til 1. april 2013.

Intentionerne i den nye jagttegnsprøve.
Fornyelsen har det formål at forbedre jæ-
gernes teoretiske og praktiske færdigheder.
Vildtforvaltningsrådet anbefaler, at der
indføres en metode, der kan dokumentere
jagttegnsaspiranternes skydefærdighed.

Derudover skal jagttegnsprøvens nye
undervisningsmateriale fokusere på “etik
og naturforståelse”.

Grunden til en revision af jagttegnsprø-
ven er den, at færre jagttegnsaspiranter har
haft en mesterlærer og en opvækst, hvor
det var en naturlig del af livet at gå på jagt.
Byboere interesserer sig også for miljøet og
naturen, og de vil bidrage til en bæredygtig
natur. De opdager at jægerne påtager sig et
stort ansvar overfor naturen og hjælper til
med at øge biodiversitet, og flere byboer vil
derfor uddannes til jægere, selv om de ikke
fra barnsben er opdraget til at gå på jagt.
Det er især for denne gruppes behov, for
indsigt i de mange krav der stilles til en
dygtig jæger, at den nye jagttegnsprøve for-
nyes.

Kreds 7 vil følge med i styregruppens ar-
bejde og venter med spænding på resulta-
terne. Alle vil gerne undgå anskydninger,
og hvis det kan dokumenteres, at der bliver
færre af dem, og forståelsen for bæredygtig
jagt yderlig forbedres, kan alle glæde sig.
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Forbundsmesterskabet i jagtsti 2011
I år blev forbundsmesterskabet afholdt på
Borreby Gods ved Skælskør. Jagtstien var ar-
rangeret af kreds 6. Egentlig havde jeg ikke
regnet med at skulle deltage; jeg mente at
kredsmesterskabet burde være nok. Ikke desto
mindre var jeg blevet tilmeldt forbundsme-
sterskabet, og så måtte jeg tage den derfra.

Borreby Gods ligger smukt, og de gamle
bygninger gav en særegen atmosfære, da
hornblæserne blæste arrangementet ind. Tor-
ben Bagh, formanden for jagtstiudvalget, bød
velkommen, og Lene Jensen, jagtstikoordina-
tor fra kreds 6 gav parolen.

Kreds 7 stillede med to hold, som blev
sendt afsted som de første. På grund af en
mindre teknisk fejl blev vi lidt forsinkede,
men vejret var godt, så det spillede ikke den
store rolle.

Den første post havde temaet sneppejagt
med mange teoretiske spørgsmål, praktisk
skydning og indlagt fælde. Den røg jeg i, og
det var jeg ikke ene om.

Næste post var bestemmelse af nåletræer
og disses kogler. Det gik godt omend ikke
fejlfrit.

Dernæst var temaet råvildtjagt med be-
stemmelse af knoglefragmenter og teori-
spørgsmål. Dernæst var der praktisk “pürch”
med mange skudchancer (man gjorde klogt i
ikke at udnytte dem alle). Dette gik rimeligt.

Klapjagt var det næste tema. Efter en ræk-
ke teorispørgsmål skulle man igen til praktisk
skydning. Parolen stod på et skilt inden skyd-
ningen. Det gik stærkt, og nogle gange var
man i tvivl om, hvad der måtte skydes. En
teknisk udfordrende post.

Dernæst var der bestemmelse af fugleæg,
andevinger og dyrekranier. Man skulle nok
have trænet mere på andevingegendkendelse
(Hunner).

Regulering af skadevoldene vildt: Igen en
god kombination af teori og praktisk skyd-
ning med et luftgevær, som her skulle illudere
en salonriffel cal. 22 LR. Nej! Jeg skyder ikke
ræv med cal. 22 LR. Det var der andre, der
gjorde. En enkelt figur anså jeg for at være en
mink. Det var en væsel, men bortset fra dette
gik det fint.

Strandjagttema: Du er på pramjagt i sep-
tember måned. Fuglene skulle kendes på vin-

Deltagere ved Forbundsjagtsti 2011



diana nr. 2 · 2011 7

Sølvvindere fra kreds 7

ger, der lå i nummerorden på prammens dæk.
Når geværet hæves, afsendes en lerdue. Man
kan vælge at skyde eller lade være. Det gik
godt, og jeg huskede redningsvest og at samle
afskudte patronhylstre op.

Vildtkending på udstoppede dyr. Det gik
stærkt med en enkelt svipser, som jeg burde
have undgået. Dernæst afstandsbedømmelse;
ikke JA/NEJ men præcis hvor langt væk. Der
fangede de mig. Dyrene stod simpelt hen for
tæt på. Bedre held næste gang.

Så var der sammentælling af point. Arran-
gørerne fik travlt, mens deltagerne hvilede ud
og spiste. Køkkenfolkene havde gjort det godt
og betjeningen var både venlig og opmærk-
som. Forbløffende hurtigt var resultaterne
klar, og man kunne kåre vinderne samt num-
mer 2 og 3 for hold.

Førstepladsen gik til 4. kreds, og vor egen
7. kreds med holdet bestående af: Torben
Clausen, Jens Erik Jensen, Hans Otto Jensen
og Jens Klaus Jensen fik sølvmedalje. Bronze-
medaljen tilfaldt 4. kreds hold nr. to.

Dette var en svær jagtsti: Ingen kvalificere-
de sig til guldmærket. Seks deltagere fik sølv,
og femten deltagere, deriblandt jeg selv, fik
bronze. Jeg sluttede individuelt som nummer

17 ud af 36 deltagere. Det kan jeg godt være
bekendt, men der er meget at lære endnu.

Der blev udloddet sponsorpræmier, så in-
gen gik tomhændede fra jagtstien. Torben
Bagh takkede for indsatsen, og Jens Klaus
blæste på eget horn (men med lånt mund-
stykke) “Jagt forbi” og “På gensyn”.

Dette har været en god jagtsti, og der er al
grund til at takke de, der har lagt så megen tid
og så meget arbejde i at arrangere den. Næste
års forbundsmesterskab afholdes på Bornholm.

HALALI, 26. juni 2011
Ole Pedersen

Borreby gods
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24. september 2011

Jagttemadag
Tema lørdag på skydebanen, kl. 9.00 og varer
til kl. ca. 15.00. Dagens program, vil  bevæge
sig rundt om emnet riffeljagt. Programmet er
tilrettelagt af Bente Post – Petersen, som
tager Rolf med, til at sørge for den sikre såt.
Tilmelding nødvendig senest 18. september
til Svendisling@hotmail.com

4. oktober 2011

Nordisk Safari Klub
I aften kommer Steen Nielsen fra Nordisk
Safari Klub, og fortæller om klubben og dens
arbejde samt vidergiver egne og andres erfa-
ringer udi verdensomspændende jagtrejser.
Steen’s beretninger og nyttige tips, der retter
sig imod såvel nye som gamle jægere, der har
lyst og mod på, disse oplevelser.

1. november 2011

Vinsmagning
I aften smager vi på overraskelser fra vinens
verden, programmet er ikke endeligt fastlagt,
men kan ses på hjemmesiden www.sjf.dk snarest.

15. november 2011

Sneppefald
Aftenens møde er henlagt til Vestvoldens i
Rødovre med mødetid kl. 18.30
Som skrevet står, handler det om Snepper. En
habil sneppejæger kommer og fortæller om
denne jagtform, og hans oplevelser med den
spændende fugl.
Vores gode kok Thomas kommer og tilbere-
der dejligt mad til os, så vi også får smagt på
sneppen.

Tilmelding er nødvendig senest 2. nov. Til
lise@kannik.dk efter princippet først til møl-
le. Deltagerafgift er kr. 100,- til bespisning.
Når du kommer kørende til Vestvolden, par-
keres der for enden af Rødovre Parkvej, og du
går ca. 800 m mod syd til dobbeltkaponieren.
Se omtale af Vestvolden andet sted i bladet.
Husk mødetid kl. 18.30

29. november 2011

Juleafslutning
Kl. 18.30 i foreningslokalerne
Årets store begivenhed, vi spiser en god jule-
frokost i vores forening, hvor vi garanteret
ikke går sultne hjem. Tilmelding nødvendig,
efter først til mølle princippet senest 22.
november. Til e-mail lise @kannik.dk
Pris 100 kr.
Husk mødetid kl. 18.30

17. januar 2012

Intro til SJF knivkursus
I aften kl. 18.00 mødes vi hos Naturgalleriet
Kongevejen 329, 2840 Holte, hvor vi vil få
den første indføring i, hvordan vi skal lave
vores egen jagtkniv over de følgende 3 gange.
Hos Naturgalleriet kan vi finde alle de mate-
rialer vi skal bruge for at lave os en flot og
brugbar jagtkniv.
Der vil i aftenens løb blive serveret en sand-
wich og en øl eller vand samt kaffe og te.
Hvis du ikke vil lave en kniv, men gerne med
på besøg hos Naturgalleriet, er du selvfølgelig
også velkommen.
Tilmelding til Svend Isling svendisling@hot-
mail.com senest 3. januar 2012

Tirsdagsarrangem
Mozartsvej 13, kld.th., 2450 København SV · Start ikkekl. 19.30, hvis ande



menter i klublokalerne
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24. januar 2012

Knivaften
I aften kl. 19.00 arbejder vi videre med kniv-
fremstilling.
Sted ikke endeligt aftalt, men tjek på hjem-
mesiden www.sjf.dk

31. januar 2012

Knivaften
I aften kl. 19.00 arbejder vi videre med kniv-
fremstilling.
Sted ikke endeligt aftalt, men tjek på hjem-
mesiden www.sjf.dk

7. februar 2012

Knivaften
I aften kl. 19.00 arbejder vi videre med kniv-
fremstilling.
Sted ikke endeligt aftalt, men tjek på hjem-
mesiden www.sjf.dk

28. februar 2012

Jagt Bankospil
Igen i år, har foreningen mulighed for at
gennemføre det traditionelle bankospil, hvor
næsten alle fremmødte går hjem med flotte
præmier. Kom og vær med, og få en hyggelig
aften med brave jægere og familie.

13. marts 2012

Generalforsamling
Hermed indkaldes til den ordinære general-
forsamling i foreningens lokaler Mozartsvej
13 kld. th. 2450 København SV.

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Formandens – og stående udvalgsbe-

retninger
5. Forlæggelse af foreningens regnskab
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af udvalgsformænd i stående ud-

valg
8. Valg af revisor
9. Fastsættelse af kontingent
10. Indkomne forslag

(forslag der ønskes behandlet på gene-
ralforsamlingen skal være formanden i
hænde senest 24. februar 2012).

11. Eventuelt

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

Indskydning 100 m

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

12/6 - 3/8 LUKKET

6/8 - 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 - 8/1-12 LUKKET

Bemærk: Sidste indskrivning er 1 time før skydningen slutter.

Hjorte- Elgbanen 100 m

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

12/6 - 3/8 LUKKET

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

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

10/12 - 8/1-12 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

Dagkort 25,-

Hjort/Elg (12 skud) 20,- 40,-

Vildsvin (20 skud pr. serie) 20,- 45,-

Indskydning/Træning (Én skive) 30,- 45,-
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Spørgsmål til brevkassen “Natur- og Vildtpleje”!
Hvilke afgrøder kan man så i løbet af efteråret, når man er sent ude og gerne vil gøre noget for ha-
rer, agerhøns og fasaner gæs, duer og råvildt.
Svar: Natur og vildtpleje kræver for at få et godt resultat nogen planlægning, men når man nu
er sent ude, må man ty til en hurtig løsning. Kom så hurtigt i gang som muligt.

Nu kan der kun anbefale overvintrende afgrøder, derudover kan der plantes bærbuske især
brombær om efteråret.

Her er et skema med vildtafgrøder der overvintrer.

Overvintrende afgrøder Hjortevildt Hare Fuglevildt Kg udsæd pr. 1.000 m2

Fodermarvkål • • • • • • • • 0,5

Vinterfoderraps • • • • • • • • 0,5

Stauderug • • • • • • 10

Jordskokker • • • • -

Rødkløver* • • • • • • • • 1,0

Hvidkløver* • • • • • • • • 1,0

Lucerne* • • • • • • 3,0

Stenkløver* • • • • • • • 3,0

Hundegræs • • • • • • • 1,0

Timote • • • • • • • • 1,5

Alm. rajgræs • • • • • • 2,0

Italiensk rajgræs • • • • • • 3,0

* Bælgplante

Skulle du have spørgsmål til brevkassen, kan du sende dem til hauer@email.dk

Kursus i Natur og vildtpleje
For alle der ønsker at bestå den tvungne jagtprøve, af-
holder Storkøbenhavns Jagtforening kursus. Der un-
dervises efter bogen Vildt og jagt

Kurset har første undervisningsdag den 9. januar
2012 og har sidste undervisningsdag den 26. marts

Se yderligere om programmet og vilkår på hjemme-
siden www.sjf.dk.

Tilmelding til Poul@kannik.dk
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15. november

Sneppe arrangement

I aften skal vi høre den habile sneppejæger
Rasmus Braun berette om sneppejagt.

Thomas Nielsen, foreningens kokkeven,
kommer og laver dejlig mad til os.

Arrangementet bliver afholdt på Vestvol-
den i Rødovre.

Vestvolden er navnet på det 14,5 km lange
militære voldanlæg mellem Avedøre ved Køge
Bugt og Utterslev Mose

Vestvolden er i dag det største naturområ-
de inden for Rødovre kommune. Vestvolden
blev anlagt i årene 1888-1892. Anlægget blev
opført som en del af en sammenhængende
beskyttelse rundt om hele København kaldet
Københavns Nyere Befæstning.

Vestvolden er en del af Københavns Land-
befæstning, hvor befæstningen efter Utterslev
Mose fortsætter med forter og batterier ud til
Øresund ved Klampenborg.

Store områder foran landbefæstningen,
f.ex ved Klampenborg og Kagsmosen, kunne
oversvømmes, idet vand fra Furesøen kunne
ledes gennem kanaler og Lyngby og Bagsværd

Sø og Utterslev Mose. Derved blev forsvar-
sanlægget væsentligt forstærket.

Forsvarsanlægget udnyttede således terræ-
nets muligheder med dale, bakker og flade
områder fuldt ud.

Landbefæstningen var kun en del af Kø-
benhavns befæstning. Søbefæstningen bestod
af en række forter og batterier, der beskyttede
byen mod angreb fra søsiden, f.eks. Middel-
grundsfortet og Flakfortet et godt stykke ude
i Øresund.

Voldgraven på Vestvolden lå foran volden
i hele dens længde fra Avedøre til Utterslev
Mose. Hvis man vil studere Københavns
nyere Befæstning nærmere findes der en
folder, udgivet af Kultur Arvs Styrelsen og
som kan fås bl.a. på Naturcenter Vestamager.

Ammunitionsmagasin

Udstillingsbygning
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Bosjökloster 27.-28. august 2011

Svenskernes store jagtmesse på Bosjökloster
bliver hvert år besøgt af mange danske jægere.

SJF fællesturen til Bosjökloster lørdag den
27. august blev desværre ikke til noget grun-
det manglede opbakning.

Der er meget at se og prøve på messen. For
dem, der ikke kender til messen, vil vi her
give et lille indtryk af de oplevelser, man til
næste år kan få kun to timer fra Øresunds-
broen.

Nedenstående plan over messeområdet vi-
ser de aktiviteter, man kan deltage i, når man

har betalt for parkering skr. 25,- og indgangen
skr. 160,-. I de mange boder sælges jægertøj,
støvler, våben, og alt hvad man kan tænke sig
til jagt. Når sulten melder sig, kan der købes
svenske retter bl.a. elg- og rensdyrkød og kaf-
fe med svensk æblekage. Danmarks Jægerfor-
bund er repræsenteret derovre, klar med
hjælp til at besvare alle de spørgsmål, der kan
opstå.

SJF håber på større interesse til næste års
fællestur.

1. Entre/ Derbybane
2. Laden
3. Sydlig gårdsplads
4. Stald
5. Nordlig gårdsplads
6. Den nye stald syd

7. Den nye stald nord
8. Humlegården
9. Markedspladsen
10. Staldbakken
11. Molen
12. Haven ved søen

13. Sydlig terrasse
14. Nordlig terrasse
15. Slottet/Borggården
16. Jægervejen
17. Skytteparken
18. Skytteshow
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Værkstedsdage 3. - 4. september på

Jagt og Skovbrugsmuseet i Hørsholm
Traditionen tro, deltog Storkøbenhavns Jagt-
forening (SJF) i Jagt og Skovbrugsmuseets
værkstedsdage, for at slå et slag for jagten i
Danmark.

Efter et besøg hos Danmarks Jægerfor-
bund, kunne vi lørdag drage til Hørsholm
med brochurer og Fasansuppe, beregnet til
smagsprøver for interesserede besøgende.

På pladsen havde der samlet sig flere kniv-
smede ligesom museet havde sørget for besøg
af Samere, der beredvilligt også delte ud af
deres specialiteter af tørret og røget kød og
osteprodukter. Noget specielt var at smage
chips lavet af tørret fyrrebark.

En god weekend, vejret var med os, og vi
havde mange besøgende.

Tak til dem der hjalp med at gøre dagene
til en god oplevelse.



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 2011

Ordinært kr. 900,-

Ekstraordinært kr. 290,-

Husstandsmedlem kr. 400,-

Seniormedlem kr. 570,-
Ungdomsmedlem kr. 550,-
Juniormedlem kr. 210,-

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


