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Lån Kreds 7
skydevogn
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 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.
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Papirruller: Til afprøvning af dine jagtpatroners hagldækning i dit gevær.
Indskydning: Af jagtgevær med »One shot
stock adjuster«
Flugtskydningsinstruktører: Fra egen jagtforening kan medvirke, hvorved prisen kan bliver 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
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Bestyrelse:
Poul Kannik (Formand) 20 11 54 53
Frank Rattleff (Næstformand) 31 47 88 90
Svend Isling (Kasserer) 21 32 62 99
Bente Post-Pedersen 47 76 51 56
Allan Pastoft 40 15 66 53
Hugo Emkjer 38 28 04 43
Jens Tilsted 20 74 04 19
Rune Hjortborg (Suppleant) 28 90 27 26
Morten Emkjer (Suppleant) 24 29 09 65
Skydeudvalg
Søren List (Formand) 26 13 11 01
Henning Nielsen 42 64 94 75
Jagttegnsudvalg
Lars Frøkjær Hansen 41 98 44 99
Medieudvalg
Ole Jervin (Formand) 27 14 35 52
Bente Post-Pedersen
Svend Isling
Rune Hjortborg
Klubudvalg
Poul Kannik (Formand) 20 11 54 53
Jens Tilsted
Reguleringsudvalg
Frank Rattleff (Formand) 31 47 88 90
Allan Pastoft
Hunde- & Jagthornsudvalg
Poul Kannik 20 11 54 53
Bueudvalg
Rune Hjortborg (Formand) 28 90 27 26
Diana udkommer to gange årligt:
Deadline for næste nr.: 31. maj 2017
Diana – Redaktion
Ole Jervin (Ansvarsh.) 27 14 35 52
Mail: diana@sjf.dk
Annoncepriser:
1/1 side kr. 1200,00 – farvetillæg 150,00
1/2 side kr. 600,00 – farvetillæg 100,00
Bagside, inkl. tillæg for 1 farve: 1.800,00
Oplag: 1.200 eksemplarer.
Sats og tryk: Trykkeren
Forsidebillede:
® Carsten Dahl-Hansen
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Forening med
mening
Storkøbenhavns Jagtforening er en
god forening – hvor der altid har været plads til mange meninger, hvorfor
jeg godt vil appellere til medlemmerne om at komme til generalforsamlingerne, så vi kan høre DIN mening og
få en dialog i gang – gerne med en
konstruktiv kritik – noget der kan
blive til en forbedring af f.eks. driften
af foreningen.
Vi vil jo også gerne have dine gode
idéer til tirsdagsarrangementer eller
udflugter. Vore aktiviteter kan altid
udbygges, og man behøver måske
ikke selv at være tovholder til dem.
Vi kan lave en idétank, indeholdende spændende tanker, der måske på et
tidspunkt kan blive til virkelighed.
Jeg ser frem til en spændende generalforsamling – den 21. marts kl.
19.30 i Mosehuset.
Jeg ser også frem til et frugtbart og
indholdsrigt nyt år, hvor I vil slutte
op om vore arrangementer til vores
fælles glæde og fornøjelse.
Bedste ønsker om en velsignet jul
og et godt nytår.
Med jægerhilsen

Poul Kannik
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En herlig fisketur
Af Ole Jervin · Foto Allan Pastoft
Trods en vejrudsigt der ikke indbyd til udendørs aktiviteter
Mødte der 15 friske forventningsfulde
mennesker op på kajen i Rungsted Havn
Søndag den 6. november 2016. Vi fik os en
kop kaffe og rundstykke på parkeringspladsen
med en enkelt til halsen.
Det blæste en mellemting mellem Kraftig
vindstød og stormvejr. Skipperen på Teisten
mente at vi skulle afsted, så ombord gik vi.
Ud af havnen og afsted mod Hven og Sveriges kyst, med bølgerne stående ind over båden. Det kraftige våde vejr fik flere til at gå
under dæk indtil vi nåede Sverige.
Der var meget mindre blæst over ved, Kobberverket ved Helsingborg , som så til gengæld bød på lidt regn.
Der blev fisket efter både sild og torsk. Det
gik lidt langsomt i starten, men
Efterhånden blev der hevet flere og flere
fisk indenbords. Ved middagstid
var der røde pølser med brød til alle i kabyssen, og det varmede.
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De sidste forsøg på at fange fisk blev afprøvet inden turen atter gik til Rungsted Havn
som vi lagde til kaj ved kl. 14.
Alle havde en dejlig dag og på kajen blev
der uddelt præmier.
På gensyn til forårets tur efter fladfisk den
14. maj 2017 (reserver allerede nu datoen).
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Miljøministeren i Dyrehaven
Af Carsten Dahl-Hansen og Ole Jervin
Jægersborg Dyrehave: Den 15. september
2016, tog jeg ud for at opleve dagen ved Fortunens Indelukke, lancerede miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen over 150
natur- og friluftsprojekter til i alt 30 mio.
kroner. Det skete som et led i regeringens
Naturpakke, og kl. 8.30 åbnede Lunde Larsen personligt for godteposen – i form af Fortunens Indelukke – i Jægersborg Dyrehave
nord for København.
Det var hyggeligt at få hilst på ministeren
og på skovens folk.
Det 80 hektar store område har været spærret af i over 60 år for at give nye træer fred og
ro for hjortevildtet. Og som Esben Lunde
Larsen sagde, før han klippede hul i hegnet: –
Når Dyrehaven udvides, er der pludselig,
hvad der svarer til 115 fodboldbaner ekstra
skov, hvor hjortene kan gå frit rundt, og de
mange besøgende også kan nyde deres madpakker, gå en aftentur eller ride en tur. Vi åbner således ikke blot et hegn i dag – vi åbner
for endnu mere natur til danskerne.
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At skoven bliver mere lysåben vil gavne en
lang række sjældne dyre- og plantearter, og
samtidigt tilgodeses Dyrehavens 7,5 mio. årligt besøgende med nye gang- og ridestier i
Fortunens Indelukke.
Mon ikke al den ekstra plads fik hjortene
til ikke kun at bryde ud i brunstbrøl, men
også jubelbrøl?
Vi andre synes også at juble, på skovens
vegne.
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Jagthornsblæsning
Af Poul Kannik
Vi indkaldte til Introduktion til jagthornsblæsning den 30. august. Der mødte 12 medlemmer op, som var interesseret i at lærer at
blæse, og der blev dannet fire grupper med
tre elever i hver.
Tirsdag, den 4. oktober 2016 begyndte undervisningen, og det var en stor dag i Storkøbenhavns Jagtforening. Nu har vi atter en
blæsegruppe, så må jeg som formand udtrykke min store glæde for at dette lykkedes.
Skulle der nu sidde en eller flere, der har lyst
til at prøve, så er der plads til flere.
Lad nu “Jagtbegynd” fylde vores forenings
lokale!

Klubudvalget
Af Poul Kannik
Det er svært at skrive om et klubudvalg, hvor
vi officielt kun er to personer tilknyttet, som
forsøger at få det til at fungere.
Jeg vil gerne her sige en tak til de personer,
der afhjælper opståede opgaver, men det er
svært at planlægge, når der ikke er en større
fast gruppe af medlemmer i udvalget.
Vi har jo et godt foreningshus, der skal
fungere, så jeg kommer med en appel om, at
der må være nogle, der har interesse i Mosehuset har en god fremtid til glæde for alle.
Vi ses,
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Førstehjælpskursus
Af Ole Jervin
Jens Kock fra Nødsporet var igen i Mosehuset. Alle deltagerne blev grundigt overhørt i
Førstehjælpens grundregler. Der blev lavet
øvelser og alle måtte på gulvet.
Også livreddende førstehjælp og hjertestarter blev der øvelser i.

Alle havde en god eftermiddag og aften
kun afbrudt af en kort pause til at spise en
sandwich.
Vi lærte at “stoppe” skudhuller med en rigtig trykforbinding, som også blev afprøvet,
altså forbindingen.
Jeg har lovet at hilse alle fra Jens Kock og
sige tak for en god aften, med et ønske om at
se os igen.
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Nyjæger jagt i Kongsøre Skov
– afholdt af Naturstyrelsen den 24 nov. 2016
Af Thomas Blume
Jeg havde den mest fantastiske jagt og dag
som Naturstyrelsen arrangerede kvit og frit
for nye jægere.
Vi startede dagen kl. 08:30 med morgenmad og intro omkring jagten i al almindelighed og efterfølgende parole, hvor vi fik at
vide, at vi kun måtte skyde råvildt – og kun i
side skud.
Kl 09:30 var vi i gang. Vi var 14 nye
spændte nyjægere…
Der blev gået fire såter, og der blev i alt
nedlagt to rålam og tre rådyr på dagen, som
sluttede kl 15:00 med paraden. Jeg var så heldig at nedlægge en rå og et lam :)
Det er klart en dag, som kan anbefales til
alle nyjægere, da der var masser af hjælp og
vejledning at hente hos de kompetente ansatte hos Naturstyrelsen.

Tøj, mærker og nåle med foreningens logo
Følgende kan købes med vores logo:
Stoflogo til påsyning
og strygning (ø: 8 cm)

Seeland Chassé Fleece
vest i Pine Green
(str. S-5XL)

Logo emblem med
nål

Med foreningens
logo kun

Pr. stk. kun

kr. 25,-

Pr. stk. kun

kr. 290,-

kr. 20,-

Mød op i Mosehuset til et tirsdagsarrangement eller lignende, så kan du
se logovarerne, inden du køber…
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Tirsdagsarrangem

Mosesvinget 3, 2400 København NV · Arrangementerne begynder kl.
For at hjælpe den, der står for et arrangement, vil det være en fordel med en forhånds
tilkendegivelse af deltagerantal, så hvis du
regner med at deltage i et arrangement så
brug hjemmesiden www.sjf.dk –
ARRANGEMENTER og registrer dig som
deltager (det er ikke nødvendigt at opgive
medlemsnr.) På forhånd tak.

Bemærk: Til arrangementer, hvor der er
anført “Tilmelding nødvendig”, kan man
ikke påregne at kunne deltage uden tilmelding. Hvis arrangementet inkluderer spisning
eller anden form for forplejning, vil der kun
blive bestilt til de tilmeldte. Sidste tilmeldingsfrist skal også overholdes.

10. januar 2017
Mød dine repræsentanter i Jægerforbundet
Medlemmer af Storkøbenhavns Jagtforening er
en del af Kreds 7 under Jægerforbundet.
Denne klubaften kan du møde formanden for
Kreds 7, Marie-Louise Achton-Lyng, samt din
hovedbestyrelsesrepræsentant i Jægerforbundet,
Max Elbæk.
Jægerrådsformanden for København, Ole Jervin, vil også være til stede samt flere fra foreningens bestyrelse.
Mød op og få en uforpligtende snak og vi vil
servere kaffe og kage mm.

7. februar 2017 kl. 19:30
Eftersyn af haglvåben
Våbeneftersyn af haglvåbenHer har du en enestående chance for at få en professionel våbenmekaniker til at bedømme tilstanden af dit
haglvåben.
Du får et bevis med hjem.
Der vil desuden være mulighed for at købe rensegrej.
Det eneste du skal gøre er at tilmelde dig via
hjemmesiden og møde op i Mosehuset med dit
haglvåben.

21. februar 2017 kl. 19:30
24. januar 2017 kl. 19:30
Banko
Trofæ-, pral- og fotoaften
Kom og vis dit trofæ frem - og her taler vi om
nedlagt vildt..., og tag gerne dine jagtkammerater med, da alle er velkomne, dog kan kun foreningens medlemmer præmieres.
Vi laver en næsten “rigtig” afstemning om vinderne indenfor forskellige grupper.
Kom – også selvom du ikke tror, du kan vinde,
for vi vil gerne se så mange forskellige trofæer
som muligt – og alle har jo sin egen specielle
Det er en god og festlig tradition, at vi afholder
historie.
bankospil en gang årligt.
Også denne gang vil der være præmier af god
kvalitet, dvs. alt fra kaffe, chokolade, vin, jagttilbehør og vildtkød.
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menter

Glimt fra julefrokost

. 19.30, hvis ikke andet er anført
Der er altid en rigtig god stemning denne aften, så kom og oplev en hyggelig aften i vore
lokaler.
Det kunne jo være dig, der gik hjem med en
af de gode præmier.
OBS! Der er kun adgang for medlemmer og
personer, der er ledsagere til et medlem.
Vel mødt til en helt vild bankoaften.
Sted: Mosehuset, Mosesvinget 3, 2400 København NV.
Tidspunkt start: 19:30
Pris: 1 plade 15 kr.
5 plader 65 kr.

7. marts 2017
Tirsdagsarrangement
Jagt i afrika
21. marts 2017 kl. 19:30
Generalforsamling
Se dagsorden på side 12
4. april 2017
Afslutning
18. juni 2017
Mosetræf

Hold øje med arrangementer
på hjemmesiden
www.sjf.dk
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Husk
Generalforsamling 2017
Den 21. marts 2016 kl. 19.30 i Mosehuset
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere (2 stk.)
3. Valg af referent
4. Formandens forelæggelse af bestyrelsens beretning 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 bestyrelsesmedlemmer 1)
2)
11. Valg af 2 suppleanter
3)
12. Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant
13. Valg af udvalgsformænd
14. Eventuelt
På valg er:
1) Frank, Allan, Jens
2) Morten, Rune
3) Hans Henrik, Ole Pedersen.
4) Søren, Lars, Ole J., Frank, Poul, Rune
I forbindelse med generalforsamlingen vil der blandt de fremmødte medlemmer blive trukket
lod om eventuelle tildelte jagtpladser til jagt hos Naturstyrelsen.
Forslag, som det enkelte medlem ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal
være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Forslagene vil blive offentliggjort på http://www.sjf.dk/ senest 2 uger før generalforsamlingen, gælder ikke vedtægtsændringer se §12
§ 12. Vedtægtsændringer
Ændringer i, eller tilføjelser til disse vedtægter, kan kun ske når mindst 2/3 af de på en lovligt
varslet generalforsamling fremmødte medlemmer stemmer herfor: Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 12 uger før generalforsamlingen og offentliggøres på
www.sjf.dk 8 uger før generalforsamlingen.
Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.
Efter generalforsamlingen afholdes der konstituerende bestyrelsesmøde
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Reguleringen af ræve og mink i mosen...
Vi får stadig en del henvendelser omkring
ræve med skab, men måske flere henvendelser
om ræve og unger i haverne nordøst for Utterslev Mose... Vi har typisk 2-3 rævefælder
ude hver uge og de fleste gange klapper fælden med ræv – og nogle gange også naboens
kat ;-)
Husk, har din hund været i kontakt med
en skabinficeret ræv, bør man søge dyrlæge
for at få hunden behandlet.
Regulering af mink i mosen kræver en del
tid og mandskab, men er der nogen, der er
interesserede – og har tiden til det, hører vi
gerne fra jer – vi mangler folk…
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Hvis i vil vide mere om reguleringen i foreningens regi, kan i kontakte formanden for
reguleringsudvalget, Frank Rattleff, på e-mail:
frank.rattleff@sjf.dk eller tlf.: 3147 8890. Et
krav for at være med til at regulere ræve er, at
man har en salonriffel og en bil med eller
uden trailer, der kan transportere en trådnet
rævefælde i ca. str. 150x50x50 cm.
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Læderarbejde
Så er der igen gang i læderarbejdet. Nogle er i gang med bælter,
etuier til mundstykke (Jagthorn)
andre med etuier/holdere til låsen
på salonriflen eller riflen. Andre
kommer blot for at få en hyggelig
sludder eller lave reparation på
huset. Det er altid godt i gode
kammeraters samvær, med kaffe
og en kage. Disse aftener bør du
ikke gå glip af.

Øl til den sikre såt
Naturligvis fra Fur Bryggeri
FUR Frokost er en overgæret øl af typen Bitter
Pale Ale.
Rolig og klar øl med farve som rødgyldent rav.
Småboblende med tæt cremefarvet skum, der
giver fine blonder på glasset.
Fine humlenuancer med duft af karamelmalt,
hyldeblomst og frisk citrusfrugt. Kraftig humleoplevelse, der fortsætter over i en fyldig krop
af let sødlig karamelmalt og runder af i en bitterfrisk og fin sødlig og velafbalanceret øl oplevelse. Flaskens indhold svarer til 0,9 genstand.
Alk. 2,6 %.
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Hundeudvalget
Engang var Storkøbenhavns Jagtforening førende indenfor jagthundearbejde, og det er
mit håb, at vi en dag igen blive det.
Det er et stort ønske, at vi kan få et hundetræningsareal i gåafstand fra Mosehuset, da
dette vil være meget praktisk og samtidig styrke det sociale samvær.
Foreningen håber, at det ikke blot er en
fremtidsdrøm, men at vi indenfor en overskuelig tid kan få dette ønske opfyldt.
“Ingen jagt uden hund”
Med jæger hilsen
Poul Kannik

Foder til hund og kat
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Jægerråd København
Afholder årsmøde jf. vedtægterne

Onsdag den 18. januar kl. 19.30
I Mosehuset, Mosesvinget 3, 2400 København N.

Formand
Ole Jervin (SJF)

Næstformand
Berit Valentin (KJK)

Sekretær
Ole Pedersen (SJF)

Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Rune B. Hjortborg (SJF)John Hansen (KJK)

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke
3. Valg af formand (kun hvert 4. år – igen i 2020)
4. Orientering om bestyrelsens sammensætning
5. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse (kun i valgår)
6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet. Indstillinger i henhold til pkt. 5 og 6
skal meddeles skriftligt til kredsformanden senest tre uger før kredsmødet, idet kredsformanden dog kan vedtage en mere vidtgående indstillingsprocedure.
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt
Mød op det er her dit demokratiske platform ligger.
På gensyn
Ole Jervin
Jægerrådsformand
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Afrika besøg i Storkøbenhavnsjagtforening
Hør alt om mulighederne for rejse/jagtrejse til
Afrika

Gå ikke glip af denne chance og husk at
tage en evt. ledsager med til dette møde
Safari jagt i Sydafrika med Matswani
Safaris
• Kombirejser med jagt og fotosafari
• Grupperejse for jægere, Bushland trofæjagt
• Grupperejse for jægere, Eastern Cape
specialjagt
• Jagtrejser, individuelle

Den 7. marts 2017 kl. 19.30 i Mosehuset tilmelding via hjemmesiden

Du vil også hører om
Trofæer, priser og rabatter
Konservatorpriser
Og meget meget mere og der er mulighed for
at stille spørgsmål

diana nr. 1 · 2017
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Hjælpere søges til aktiviterne
Roskilde dyrskue
26.-28. maj 2017
Igen i 2017 deltager Storkøbenhavns Jagtforening på Kreds 7 stand på dyrskuet.
Vi skal bruge folk til hjælp på Danmarks
Jægerforbunds stand, herunder Storkøbenhavns Jagtforenings plads
Den 26.-28. maj 2017
Kunne du have lyst og mulighed for at
hjælpe til så kontakt Ole Jervin,
mail: olejervin@gmail.com

Mosetræf 2017
Husk Mosetræf
Søndag den 18. juni 2017
(familiedag i Mosehuset)
kl. 10 - 16
Til vore mange aktiviteter (skydebane, bueskydning, armbånd, male sten, stege vildt, og
m.m.) skal vi bruge mange hjælpere.
Så hvis du har mulighed for at hjælpe/afløse hjælperne så kontakt venligst hurtigt muligt
Medieudvalgsformanden Ole Jervin på
mail: ole.jervin@sjf.dk

Her er opskriften på, hvordan du ajourfører din medlemsprofil:
5. Din adgangskode er dit postnummer
1. Gå ind på Jægerforbundets hjemmeside:
www.jaegerforbundet.dk
6. Efter login, er der en ny menu ude til venstre, hvor du under “Min forside” og “Min
2. Vælg “Medlemsnet” øverst til højre på meside” kan ajourføre dine brugerinformationubjælken
ner
3. Da det er første gang, at du logger ind, skal
du trykke på teksten “Første gang du skal 7. Nu er du klar til at modtage relevante emails vedrørende arrangementer mm. i
logge ind på det nye Jaegerforbundet.dk?
foreningen og ikke mindst fra StorkøbenKlik her”
havns Jagtforening.
4. Resten af vejen ind til Medlemsnettet er
herefter vel forklaret på hjemmesiden. Dit
brugernavn er dit medlemsnr., som står
bag på bladet JÆGER 7801XXXXXX.
18
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Medieudvalgsformanden har ordet
Medieudvalget
Vi arbejder i øjeblikket på at en bedre udgave
af vor hjemmeside. Dette kan give midlertidig udfald på forbindelsen, vi håber på forståelse herfor.
En hurtigere og bedre hjemmeside er jo
værd at vente på. Forventet igangsat primo
2017.
Derfor ændrer vi heller ikke i den nuværende udgave af hjemmesiden, med undtagelser
af aktiviteter og vigtige nyheder.
Hjælp til Diana
Medieudvalget søger hjælpere til udvalget
specielt har vi brug for hjælp til udgivelsen af
Diana.

Det er til opsætning, layout og korrektur af
bladet. Diana udkommer to gange årligt.
Så hvis du har lyst til at give en hjælpende
hånd med, så kontakt medieudvalgsformanden Ole Jervin, ole.jervin@sjf.dk eller tlf. 27
14 35 52
Mangler artikler og fotos
Udvalgsformændene skal levere artikler til
Diana og til tiden (deadline)
Vi mangler artikler fra nogle udvalgsformænd. Husk det og til tiden.
Med hilsen
Ole Jervin
Medieudvalgsformand

Redaktionen ønsker
’s læsere

Godt nytår
diana nr. 1 · 2017
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Afsender:
Storkøbenhavns Jagtforening
Svend Isling
Ulsevej 76
2650 Hvidovre

Medlemskab af Storkøbenhavns Jagtforening
sker via hjemmesiden www.SJF.dk

