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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 skydeter-
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Nu venter vi på
efterårssæsonen
Mange af jer har givet være ude og sikre
jer sommerens trofæ i forbindelse med
bukkejagten.

Bestyrelsen har også været ude og
sikre sig et nyt trofæ, som indebærer at
foreningen skifter opholdsadresse fra
Mozartsvej 13 kld., 2450 SV. til Mose-
svinget 3, 2400 NV.

Hen over foråret er det lykkedes at
leje restaurantbygningen i Utterslev
Mose af Københavns Kommune. De se-
neste måneder har flere frivillige lagt et
stort arbejde i at indrette huset til vores
brug, nemlig hyggelige klublokaler for
Storkøbenhavns Jagtforening og med
muligheder for at have et godt sam-
lingssted for samarbejdet jagtforeninger-
ne imellem i Kreds 7, så vi i fællesskab
kan få mere ud af vores jagtinteresse.

Som redaktør for DIANA vil jeg ger-
ne ønske foreningen tillykke med de
nye lokaler og takke dem, der har lagt
arbejde og fritimer til i forbindelse med
flytningen fra Mozartsvej og indretnin-
gen af Mosehuset.

Jeg håber denne ændring af lokalefa-
ciliteter vil medføre, at vores forening
vil kunne genoptage mange af de aktivi-
teter, vi tidligere har haft i foreningen.

God vind med de nye lokaliteter,
held og lykke med fremtiden for Stor-
københavns Jagtforening nu i Utterslev
Mose.

Med stor Jægerhilsen

Ebbe Salling

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. 30. august 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:
Mosehuset set fra mosen og Mosehuset set fra
hareskovvejen, ® Ebbe Salling
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Generalforsamling i
Storkøbenhavns Jagtforening den 12/3 2013
Af Ole Pedersen / Foto Ebbe Salling
Inden man overgik til dagsordenen for gene-
ralforsamlingen bad formanden de forsamle-
de om at mindes de af vore kammerater der
ikke længere var hos os. Efter et minuts stil-
hed overgik man til dagordenen.

1. Valg af dirigent
Tidligere HB-medlem Arne Holten blev fore-
slået, og blev valgt.

2. Valg af stemmetællere
Ole Pedersen blev valgt

3. Valg af referent
Ole Pedersen blev valgt.

4. Beretning fra formand og udvalg

Formandens beretning:
Storkøbenhavns jagtforening har et medlems-
tal der de sidste år har ligget fast på omkring
800.

Der er blevet lagt mange kræfter i at frem-
bringe de mest kreative arrangementer. Klu-
budvalget har bakket op, og har været en
uvurderlig støtte ved de faste arrangementer.

Skydebanen har bevist, at den investering
man gjorde i 2011 ikke var forgæves.

Knivkurserne har kørt i to år og har været
et kreativt arrangement; i stand til at tiltrække
medlemmer vi ellers ikke ser.

Bente Post lagde sidste år starten til en ny-
jægerdag ude på skydebanen, og alle venter
spændt på, at det bliver annonceret igen i år.

Dette års jagttegnsundervisning tæller 17
aspiranter. Der har været nogle problemer,
fordi Miljøministeriet midt i perioden gik
over til elektronisk indberetning.

Der har været afholdt syv bestyrelsesmø-
der, Diana er udkommet to gange, og vores
hjemmeside har haft 43.000 besøgende.

Der er stadig en fremtid for tirsdagsarran-
gementerne. Alle kan være med: Et tip, en
god idé; det gælder om at fylde vore lokaler.

Skydebanen er en af vore store aktiviteter,
men det er ressourcekrævende og mange
medarbejdere har brugt tid og kræfter på det-
te arbejde.

Knivkurset fungerer godt; alle hjælper alle.
Vi takker Svend som primus Motor og til Per
som underviser.

Der er meget endnu der kan gøres ved ny-
jægerdagen. Knæk og bræk herfra.

Foreningens jagttegnsundervisning afven-
ter informationer om den nye jagtprøve. Vore
undervisere skal på opdateringskursus.

Bestyrelsesmøderne har godt fremmøde og
god stemning.

Diana er blevet moderniseret og er et godt
supplement til hjemmesiden.

Vi arbejder hele tiden på nye tiltag. Alle
forslag er velkomne.

Afslutningsvis vil jeg ønske alle knæk og
bræk med håbet om at SJF også fremover er
en levende forening. Tak

Forsamlingen hilste formandens beretning
med applaus.

Der blev spurgt, hvad tankerne om leje af
Mosehuset skulle munde ud i. Poul Kannik
svarede, at det, hvis man besluttede at leje sig
ind, skulle anvendes både til foreningslokaler
og andre formål.

Formanden aflægger beretning, medens dirigen-
ten og dele af bestyrelsen lytter andægtigt til.
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Beretning fra JKF
Ebbe Salling gjorde rede for aktiviteterne.
Der er indstillet folk både til kreds- og for-
bundsmøder. Kredsen føles for stor, og der er
nedsat en arbejdsgruppe til at komme med
løsningsforslag. JKF ønsker flere informatio-
ner fra kredsbestyrelsen.
Der var ingen spørgsmål til JKF formanden.

Beretning fra Skydeudvalg v/ Søren List;
Det første år har vi ikke skullet betale afgift
for jord (Naturstyrelsen) eller for leje af Huse
(Københavns Kommune). I Ideværende år
har vi betalt 50.000 kr. Københavns Kom-
mune havde gerne set, at beløbet var større.

De Danske Skytteforeninger og De Dan-
ske Skytte Gymnastik og Idrætsforeninger har
ydet en stor indsats. Driften ligner sig selv.
Der kan nu foretages skydning på 100m.,
200 m og 300 m direkte på andre baner.

Nu, hvor vi kender fremtiden sætter vi
gang i vedligeholdelsen.

Der blev spurgt om den øvrige skydning
kunne udhule indtægterne Dette mente Sø-
ren ikke, da vi havde en stor fælleskasse

Søren List afsluttede indlægget med at tak-
ke banepasserne

Klubudvalg
Klubudvalget har sine faste aktiviteter og bak-
ker i øvrigt op om de øvrige arrangementer i
foreningslokalerne.

Hjemmeside
Morten Emkjær meddelte at vores hjemmesi-
de nu har kørt i tre år med ca. 40.000 årlige
hints. Man har gjort sig tanker om annoncer
på siden. Forslag er velkomne.

Hornblæsning og hundetræning
Der sker ikke meget. Der savnes arealer til
hundetræning. Indtil videre afventer man si-
tuationen.

5. Forelæggelse af regnskab
Svend Isling forelagde regnskabet. Det viste
et overskud på ca. 10.000 kr., hvilket var for-
ventet i hh. Til budgettet. Delopgørelserne
viser en stabil økonomi. Der blev spurgt,
hvorfor man ikke forrentede kapitalen bedre.
Svend Isling svarede, at flere af de mere risi-
kobetonede investeringer ikke kunne lade sig
gøre på grund af foreningens vedtægter. Leif
Pedersen indskød, at det altid var klogt at
have likvid kapital, ikke mindst med tanke på
skydebanerne. Foreningens likvider er ikke
samlet i én bank.

6. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen indstillede, at man bibeholdt kon-
tingentets størrelse.

Dette blev tiltrådt af forsamlingen.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen blev genvalgt

8. Valg af udvalgsformænd
Udvalgsformændene blev genvalgt

9. Valg af bestyrelsessuppleanter
Bestyrelsessuppleanterne blev genvalgt

10. Valg af revisor og -suppleant
Begge blev genvalgt.

11. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag

Tidl. formand Leif Pedersen og fungerende for-
mand Poul Kannik begrunder valget om at tildele
Søren List Danmarks Jægerforbunds Bronze nål.
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12. Eventuelt
Et af vore medlemmer, Søren List var blevet
indstillet til en udmærkelse. Tidligere for-
mand, Leif Pedersen, motiverede dette tiltag:

“Søren der kom til København for at studere
til læge, kom allerede jævnligt i vor forening fra
omkring 1970. Søren gjorde sig hurtigt bemær-
ket som en fantastisk dygtig hagl- og riffelskytte.

Jeg blev som formand kontaktet af Køben-
havns Idrætsparks ledelse, da der skulle afholdes
Nordiske Mesterskaber i skyttecenteret og de
nærmeste vildtmålsbaner lå dengang i Jylland.
Der skulle etableres en 100 meterbane løbende
hjort og en 50 meter bane med løbende vildsvin.
Vi skulle selv afholde de fleste omkostninger ved
dette projekt. Generalforsamlingen bakkede os
op, og vi gik i gang. En flittig skare deltog.

Jeg husker, at jeg hver gang, der var frivilligt
arbejde på banen, hentede Søren på kollegiet på
Østerbro for at komme ud at arbejde og så tilba-
ge til kollegiet.

Søren overtog senere hvervet som formand for
vildtforvaltningsudvalget efter mig, og han har
skabt et godt team af medarbejdere. Da vi opførte
en ny indskydningsbane var Søren også i front.

I 25 år har Søren, stærkt bakket op af sin hu-
stru Hannah, forestået alt med skydning i vores
forening. Søren har også i en periode påtaget sig

formandsposten for vor forening. Han er en af
en mindre skare foreningsangagerede personer
der gerne måtte være mange flere af.

Det er mig derfor både en ære og en fornøjel-
se, på vor forenings vegne, at kunne tildele Sø-
ren Listen hædersbevisning der normalt kun
uddeles ved kreds- eller repræsentantskabsmøder
i Danmarks Jægerforbund. Hjerteligt tillykke
Søren.”

Søren List tildeltes dernæst, til forsamlin-
gens stående bifald, Danmarks Jægerforbunds
bronzenål som tildeles for et længerevarende
og engageret arbejde til fremme for jagtsagen.

Poul Kannik afsluttede aftenen med en tak
til Lena og Lise for deres indsats og endelig
takkede han aftenens dirigent, Arne Holten.

Søren List med beviset på den nye værdighed.

Jagt forbi
Siden sidste DIANA, har vi skul-
let tage afsked med vores tidligere
formand Henning Rasmussen,
som pludselig blev taget bort fra
os. Vi sender de varmeste tanker
til hans efterladte og vil mindes
ham som en god jagtkammerat og
positivt medlem af Storkøben-
havns Jagtforening.

Ære være hans minde.
Foreningen var med fane re-

præsenteret ved begravelsen fra
Virum Kirke.

Tidl. formand Henning Rasmussen bæres til rustvognen
medens SJF´s fane viser ham den sidste ære.
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Kære medlemmer, venner og forretningsforbindelser
Det er ikke uden en vis stolthed, at foreningen kan slå dørene op for de nye
foreningslokaler ude i naturen tæt på København.
Foreningen har overtaget lejemålet i den tidligere , der har ligget
ubrugt hen de seneste 2 år, og omdannet den til gode og hyggelige foreningslokaler for
Storkøbenhavns Jagtforening.
I den anledning vil vi gerne se jer i de nye lokaler på Mosesvinget 3

Programmet for festligheden er:
• 14.30 Velkomsttale ved formand Poul Kannik
• 15.00 Fouragering (Grillstegt pattegris med tilbehør)
• 16.00 Underholdning
• 16.30 Overraskelse
• 17.00 Kaffe
• 18.00 Fouragering (til dem der ikke nåede første pattegris)
• 19.00 Underholdning
• 19.30 Kaffe og fortsat hyggeligt samvær.
Af hensyn til grisen/kokken vil forhåndstilsagn være meget velkommen.
Det skal ske til Jens Tilsted på mail jenstilsted@gmail.com, tlf. 20 74 04 19 eller på
foreningens hjemmeside www.sjf.dk arrangement 23. august tryk på blå tilmelding.
Dette skal være senest den 21. august 2013.
Bestyrelsen ser frem til at møde medlemmer, venner, forretningsforbindelser på denne
store dag, hvor vi igen indtager naturen.

“Café Mosehuset”

Vel mødt
SJF, Bestyrelsen

fredag den 23. august 2013 mellem kl. 14.00-20.00

Indvielse af Storkøbenhavns Jagtforenings
nye domicil “Mosehuset” i Utterslev Mose
Mosesvinget 3, 2400 København NV.

In
vi

ta
tio

n
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23. august 2013

Indflytning Mosehuset
Læs mere side 7

25. august 2013

Mosetræf
Der afholdes Mosetræf i Utterslevmose og der
er åbent hus i Naturværkstedet Streyf i tidsrum-
met kl. 11-16.
Storkøbenhavns Jagtforenings klublokale “Mose-
huset” har åbent hus fra kl.14 til 16. Hvis der er
nogen der vil deltage i denne vores første arrange-
ment med Naturværkstedet vil det være fint.

8. september 2013

Nyjæger dag
Priser se hjemmesiden. Til frokost griller vi no-
get vildt.
Nyjæger Jagtkursus, Opførsel ankomst/på jagt,
Parolen, Hagljagt, Riffeljagt, Vildtkending, Hun-
de, Behandling af vildt, Pasning af jagten, Udsæt-
ning, Paraden, Vildt tegn i naturen, Opskrifter
o.m.a. Dette er især rettet mod nyjægere.

10. september 2013

Gåsedag Uterslevmose
Vandretur i Utterslevmose
En vandretur rundt i mosen sammen med na-
turplejer Troells Melgaard, turen startende fra
Mosehuset præcist kl. 18.00 og turen ender ved
Mosehuset kl. 19.30 ca. ti minutter før solned-
gang. Her vil mødet fortsætte for os, der har
deltaget i turen, og for medlemer der først er
ankommet til almindelig åbningstid kl. 19.30.
Troells Melgaard viser os nogle billeder fra Ut-
terslevmose og fortæller om gæssene og det ar-
bejde der allerede er i gang for at forbedre
biodiversiteten i mosen.
Thomas Nielsen den særlige dygtige kok til
vildt tilbereder en ret med gås den aften.
Starttidspunkt kl. 18:00, Pris kommer
Kontaktperson Hanne Hauer

24. september 2013

Kronvildt i nordsjælland
Hanne

8. oktober 2013

Jagtoplevelser i Norge og
Canada
Robert, Poul

Tirsdagsarrangem
Mosesvinget 3, 2400 København NV kl. 19.30, hvis andet er· Start ikke

Kære medlemmer,
Når I nu sidder med dette DIANA i hænder-
ne vil i opleve at der mangler noget af det væ-
sentlige læsestof på midtersiderne nemlig
brødteksten på flere af efterårets arrangemen-
ter. Det har sin naturlige årsag, da mange af
de, som har været optaget med at få vores nye
forenings faciliteter til at fungere, er identiske
med dem, der har skullet levere teksten.

Som alle ved, kan man kun være et sted af
gangen.

Jeg er sikker på, at I vil have forståelse for
dette, når I ser de nye omgivelser i Utterslev
Mose.

Jeg har sat dét ind, der i skrivende stund er
tilgængeligt og vil bede jer følge med på for-
eningens hjemmeside www.sjf.dk som løben-
de vil blive opdateret.

I vil i løbet af vinteren ikke blive snydt for
arrangementer blot vil I og vi få bedre for-
eningsforhold.
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menter i klublokalerne
r anført · Tjek hjemmesiden wwwsjf.dk for nye tilbud og evt. aflysninger

29. oktober 2013

Besøg i jægerens hule
Hans Henrik Sand, Ebbe

12. november 2013

Amager bryghus
Ebbe

21. november 2013

Årsmøde i JKF
Storkøbenhavn kl. 18.30
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning for jagtforeningernes
kommunale fællesråds virke
3. Valg af formand
4. Valg af bestyrelse
5. valg af suppleant
6. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbe-
styrelsen og suppleanter for disse
7. Indstilling af delegerede til repræsentant-
skabsmødet
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

26. november 2013

Juleafslutning kl. 18:30
Juleafslutning med spisning.
Julestegen gøres klar
Bemærk tidspunktet er kl. 18:30.
Tilmelding nødvendig senest 12. november
2013
Prisen bliver ca. 100 kr. pr. deltager

14. januar 2014

Introduktion til knivkursus
Svend

28. januar 2014

Banko
Poul

11. februar 2014

Udsætning/Beplantning
Regler, Biotop, Teknikker
Hanne

25. februar 2014

Fiske tema
Smageprøver til fisk

11. marts 2014

Generalforsamling
Dagsorden følger i næste nr. af Diana

15. marts 2014

Familiedag – Falk
Falkoner – Ebbe, Naturvejleder, Mad

25. marts 2014

Afslutning
Afslutning
Spisning, stegt flæsk med persillesovs (ad libitum)
Bemærk tidspunktet er kl. 18:30.
Tilmelding nødvendig senest 13. marts 2014.
Prisen bliver ca. 100 kr.
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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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Fra restaurant til jagthytte

Foreningens lokaler tager
form og det ses at hyggen

breder sig.
Tingene skrider frem,

men indvielsen
nærmer sig også

Mosehuset set fra mosen
Mosehuset set fra hareskovvejen

Velkommen til mosehuset vores første indtryk

Thomas, Poul og en gæst med trofæer
arbejder med trofæophængning.

Morten, Frank og Lars kæmper med

ukrudt efter at Ole Petersen har

bekæmpet det første gang

Foto Ebbe Salling



diana nr. 2 · 2013 13

Reorganisering af kreds 7
Af Ebbe Salling / Foto Ebbe Salling
Mange har måske hørt på vandrørene, at
Kreds 7 havde meget svært ved at finde en
samarbejdsform der tilfredsstillede hele kred-
sen og dette er vel ikke så mærkeligt, når
Kredsen er landets største set på antal kom-
muner i den nye opdeling efter Danmarks-
kortets omorganisering til regioner.

På et Kredsmøde i efteråret i Slangerup be-
sluttede man at nedsætte et hurtigt arbejden-
de udvalg, som kunne barsle med en ny
struktur opdeling af Kreds 7.

Fire mand accepterede efter hårdt pres at
forsøge at lave et oplæg til den nye struktur
og allerede kort efter jul havde de forslaget
klart, så det kunne forelægges i de fire nye di-
strikter, som man var kommet frem til, at
kredsen skulle opdeles i.

Denne opdeling medfører, at kredsbesty-
relsen i dag består af 12 medlemmer samt for-
manden og HB medlemmet. Og hvert
distrikt er repræsenteret i bestyrelsen med tre
medlemmer som udpeges distriktsvis, således
at beslutningerne kommer tættere ud på de
enkelte jagtforeninger og JKF formænd.

Forslaget blev prøvet på flere møder og en-
delig vedtaget på Kredsmødet på Høvelte kas-
serne med et meget stort flertal.

Det var glædeligt for de fire mand, der
havde lavet arbejdet og i periodens forløb blev
døbt 4-banden.

Deltagerne var: Niels Ravn - Køge-Herføl-
ge, Ole Hansen - Odsherred, Christian Færch
- Hillerød og Ebbe Salling - Storkøbenhavns
Jagtforening.

Års kredsmøde 2013 i kreds 7, på Høvelte kas-
serne.Chr. Færch orienterer forsamlingen.

Orienteringsmøde fra 4-banden i Køge-Herfølge
Jagtforening ny Kreds struktur.
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Jagt på bornholmsk
Af Ole Pedersen / Foto Ole Pedersen
Det er altid rart at få en invitation fra sine
venner, og bedre bliver det, når man bliver
bedt om endelig at huske sin haglbøsse. Mor-
ten havde sendt en invitation fra Bornholm
om en jagt i Klemensker jagtforening. Det
lød dejligt, og jeg gik i god tid i gang med at
glæde mig. Rejsen foregik uden problemer;
der går bus til Ystad fra Københavns hoved-
banegård, og færgen fra Ystad til Rønne sejler
kort tid efter. Morten hentede mig i havnen,
og vi kørte til Kæmpegård, Mortens ejendom
i Klemensker; en gård med mange høns, gæs,
påfugle og geder.

Jagten i Klemensker plantage har tidligere
været ejet af kommunen og jagtforeningen
har for beskeden betaling fået lov til at jage
der. Nu er ejendommen imidlertid blevet
solgt, men jagtforeningen har stadig mulig-
hed for at jage i plantagen. Vi mødte op i god
tid, men var selvfølgelig langt fra blandt de
første. Der deltog over 40 mennesker i dagens
jagt, det er lidt mere end jeg er vant til, men
det var dejligt at møde så mange positive og
rare mennesker. Den nye ejer af plantagen
havde fældet ca. halvdelen af træerne og hak-
ket dem til flis. Der var således mange åbne
områder. På trods af dette blev der dog set en
del vildt, primært harer og råvildt. Efter aftale
med skovejeren måtte der ikke skydes bukke.
Jagtlederen var meget præcis: “Den der sky-
der en buk betaler 500 kr. og så kommer tro-

fæet op at hænge i jagthytten”. Der var ingen
der skød til en buk. Vejret var godt og højt
over os bidrog lyden af gæs til at forstærke
den jagtlige oplevelse. I løbet af jagten holdt
jagtfiskalen og hans vicefiskaler øje med os og
de forseelser der blev begået.

Vi nærmede os efterhånden tidspunktet for
den sikre såt. I dette konsortie tager man
madpakken med hjemmefra.

Morten havde fortalt mig, at mange gjorde
noget ekstra ud af dette. Ikke noget med to
sammenklappede med spegepølse. Da det var
overladt til mig at smøre vore madpakker, ar-
bejdede jeg på sagen. Hjemmekogt skinke,
Paté, diverse pålæg og passende udsmykning.
Gå hjem og læg dig Ida Davidsen. Da jeg så,
hvad flere af konsortiemedlemmerne havde ta-
get med lignede det mere et: Gå hjem og læg
dig Ole Pedersen. Det eneste der manglede,
var at den samlede tjenerstab fra Kong Hans
serverede. Dernæst overtog jagtfiskalen scenen.

Her gælder visse regler: Ingen drikker
snaps før jagtlederen har sagt skål, ingen spi-
ser før der er sagt velbekomme. De der havde
glemt dette blev idømt en bøde. Dernæst blev
alle bedt om at fortælle, hvad de havde set,
hørt og oplevet under jagten. Der var mange
gode fortællinger. Selv havde jeg fået en hare
for på fem meters afstand; lidt rigeligt tæt
skudhold. Jeg blev idømt en bøde på ti kro-
ner for ikke at bære orangefarvet hattebånd
(Jeg lånte senere et af en medjæger). Min ven
Morten svarede sin mobiltelefon. En dårlig
ide, eftersom fiskalen ikke mente, at man
burde kommunikere med omverdenen når
man var på jagt. Ti kroner i bøde. En ældre
jæger blev idømt en bøde på ti kroner for at
drikke før der blev sagt værsgo. Det mente
han var for groft. Fiskalen gav ham ret og hæ-
vede bøden til tyve kroner. Således gik det fra
jæger til jæger. Ingen var fejlfri.Jægerne klar til afgang mod første såt.
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Efter frokosten var der tid til endnu et par
såter. Der blev set og skudt til både harer og
skovsnepper. Jeg fik selv muligheden for en
skovsneppe, men min indsats imponerede
ikke fuglen.

Min nabopost, en nydelig ung dame, und-
lod at skyde til en oplagt sneppe. Da jeg tillod
mig at spørge hvorfor, svarede hun, at hun
ikke havde lyst til at kysse fuglen i r....

Hende om det, men det skal trods alt kun
gøres én gang. Dagen afsluttedes med parade.
Der var blevet nedlagt et rålam, otte harer og
seks skovsnepper efter en flot indsats af drive-
re og hundeførere. Vildtet blev efterfølgende
solgt på auktion til yderst rimelige priser. Ef-
ter en lidt hastig afsked med de øvrige jægere
nåede vi til Kæmpegård rettidigt til, at jeg
kunne hente min kuffert, og nå færgen til
Ystad, hvor bussen til København ventede.
Det havde været en alle tiders tur. Den kunne
godt gentages.

Læs evt. mere om Klemensker jagtforening
på foreningens hjemmeside:
www.klemenskerjagtforening.dk

Hyggesnak mellem såterne.
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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.


