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Giv medlemmer og dig selv en rigtig fornøje-
lig og lærerig skydedag med den mobile sky-
devogn.

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. Ha-
stighedsmåler: 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
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Ny formand
I forlængelse af generalforsamlingen i
marts måned konstituerede bestyrelsen
sig med en ny formand.

Det er med en vis ydmyghed, jeg
overtager opgaven efter Poul Kannik,
men jeg er klar og ser fortsat mulighe-
der for en positiv udvikling i forenin-
gen, da bestyrelsen og udvalg efter det
konstituerende møde er i stærkeste op-
stilling.

Som formand håber jeg, at du som
medlem vil opleve, at bestyrelsen har et
godt og produktivt samarbejde, som
kommer dig – der er medlem, til gode.

På generalforsamlingen efterspurgte
flere muligheden for at komme på jagt
gennem foreningen, både som nyjægere
og erfarne. Vi har derfor allerede arran-
geret fire jagter i næste sæson, nemlig
en nyjægerjagt og tre vildsvinejagter og
flere vil komme til, hvis efterspørgslen
er der.

De kommende aktiviteter og arrange-
menter vil du kunne finde på vores
hjemmeside og vi vil ligeledes udsende
mail med invitation, program, tilmel-
ding osv. for hver af de enkelte aktivite-
ter.

Jeg ser frem til de nye udfordringer
og glæder mig til at møde foreningens
godt 1.000 medlemmer ved de mange
aktiviteter, som jagtforeningen tilbyder
både i Mosehuset og på skydebanerne.

Med jægerhilsen

Frank Rattleff

Bestyrelse:
Frank Rattleff (Formand) 3147 8890
Svend Isling (Kasserer) 2132 6299
Poul Kannik 2011 5453
Bente Post-Pedersen 4776 5156
Allan Pastoft 4015 6653
Hugo Emkjer 3828 0443
Jens Tilsted 2074 0419
Rune Hjortborg (Suppleant) 2890 2726
Morten Emkjer (Suppleant) 2429 0965

Skydeudvalg
Søren List (Formand) 2613 1101
Henning Nielsen 4264 9475

Jagttegnsudvalg
Lars Frøkjær Hansen 4198 4499

Medieudvalg
Ole Pedersen (Formand) 4043 4024
Bente Post-Pedersen
Svend Isling
Rune Hjortborg

Klubudvalg
Rune Hjortborg (Formand) 2890 2726
Jens Tilsted

Reguleringsudvalg
Allan Pastoft (Formand) 4015 6653
Rune Hjortborg 2890 2726
Hunde- & Jagthornsudvalg
Poul Kannik 2011 5453

Bueudvalg
Rune Hjortborg (Formand) 2890 2726
Diana udkommer to gange årligt:
Deadline for næste nr.: 15. nov. 2017
Diana - Redaktion
Ole Pedersen (Ansvarsh.) 4043 4024
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:
® Frank
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Lidt fra generalforsamlingen
i Storkøbenhavns Jagtforening den 23/3 2017
Inden vi overgik til dagsordenen for general-
forsamlingen bad formanden de forsamlede
om at mindes de af vore kammerater der ikke
længere var hos os. Efter et minuts stilhed
overgik vi til dagsordenen.

Efter valg af dirigent, stemmetællere og re-
ferent startede daværende formand Poul Kan-
nik sin beretning, hvor han takkede for
mange gode bestyrelsesmøder og godt samar-
bejde ikke mindst med udvalgene.

Vores regnskab blev fremlagt af vores kasse-
rer Svend Isling, som redegjorde for både ud-
gifter og indtægter således, at alle var tilfredse.
Bestyrelsen indstillede, at man fulgte DJ i
procentstigning og holdt vores egen del i ro
omkring fastsættelse af kontingentet for for-
eningen. Dette blev tiltrådt af forsamlingen.

Ved valget af bestyrelsesmedlemmer var
Frank Rattleff, Allan Pastoft og Jens Tilsted
på valg. Alle var villige til genvalg. Ole Jervin
stillede også op, hvorefter der blev afholdt
skriftlig afstemning. Frank Rattleff, Allan Pa-
stoft og Jens Tilsted blev genvalgt. Morten
Emkjær og Rune Hjortborg var på valg som
suppleanter og var villige til genvalg – og de
blev valgt. Frank Rattleff blev på det efterføl-
gende konstituerende bestyrelsesmøde valgt
som ny formand for foreningen.

Den tidligere formand hædres med guldnålen –
for langt formandskab
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Mød op i Mosehuset til et tirsdagsarrangement eller lignende, så kan du
se logovarerne, inden du køber…

Tøj, mærker og nåle med foreningens logo
Følgende kan købes med vores logo:

Stoflogo til påsyning
og strygning (ø: 8 cm)

Logo emblem
med nål

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

Pr. stk. kun
kr. 25,-

Med foreningens
logo kun
kr. 290,-

Pr. stk. kun
kr. 20,-

T-shirts

Pr. stk. kun
kr. 100,-

Som det fremgår af kolofonen på side 3 i
bladet, er der enkelte ændringer på udvalgs-
posterne. Alle udvalgsformændene havde i de-
res beretninger ønske om ekstra hænder til
arbejdet i foreningen, så hvis der er nogle, der
kunne tænkes at ville være med i arbejdet,
kan de kontakte den relevante formand for
udvalget – al hjælp er velkommen.

Foreningen får ind imellem tildelt nogle
(få) pladser på statsskovjagterne. Det mest
retfærdige synes at være at fordele dem ved
lodtrækning blandt de fremmødte ved gene-
ralforsamlingen – som vi startede med sidste
år. Da blev trukket lod således, at den første
ledige plads skulle tilbydes først udtrukne og
så fremdeles. Der blev udtrukket 8 lodder, da
det ikke er sandsynligt at foreningen vil få til-
budt flere jagter end som så. Rækkefølgen
fremgår af referatet.
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Fisketur
Tekst og foto Ole Jervin

Der var samling på P-pladsen i Rungsted
Havn, til kaffe og rundstykke kl. 07.15.

Hvorefter vi gik ombord på båden, Theis,
som skulle sejle os på tur igen.

Vi skulle på tur efter fladfisk og hvad der
ellers må komme på krogen.

Der var bestilt godt vejr til turen, og det
holdt hele turen, det var så pragtfuldt et vejr.

Fiskene var der dog mest på Bagbordsside.
De fleste fik fisk med hjem.

Tilbage igen i Rungsted Havn blev der ud-
delt præmier fra Hvidovre Sport til den stør-
ste fisk og til flest fangende fisk.

Alle var enig om dette var en rigtig god tur
som skulle gentages igen. Og mon ikke der i
flere hjem var gang i stegepanden til fladfiske-
ne.

Tak til alle deltagerne for en god tur og til
Hvidovre Sport for præmierne.

Støt vore sponsorer – de støtter os
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Våbeneftersyn
Tekst og foto Ole Jervin

For første gang i foreningens historie afholdte
vi et våbeneftersyn på haglvåben i foreningens
lokaler. Det var Hubertushuset i Ringsted,
som kom med to våbenmekanikere til at bese
de mange medlemmer som denne aften kom
med deres våben.

Det var rart at se så mange medlemmer i
vore lokaler denne aften, hvor udover selve
våbeneftersynet også var meget snak om jagt
og våben. Alle fik gennemgået deres våben og
udstedt et papir på evt. mangler og fejl.

Mange tak for hjælpen til Hubertushuset.

Foder til hund og kat
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Bemærk: Til arrangementer, hvor der er anført
“Tilmelding Nødvendig”, kan man ikke påreg-
ne at kunne deltage uden tilmelding. Hvis ar-
rangementet inkluderer spisning, vil der kun
blive bestilt mad til de tilmeldte. Sidste tilmel-
dingsfrist skal også overholdes.

29. august 2017 kl. 19:30
Køb, salg & bytte aften
Medbring gerne jagtrelaterede ting eller bare
mød op til en hyggelig aften.

12. september 2017 kl. 19:30 – Ta’ bedre
jagt/trofæ billeder med din smartphone
Mød en professionel fotograf og bliv bedre til at
tage de super vigtige jagtrelaterede billeder...

26. september 2017 kl. 19:30
Skydebiograf besøg
Vi gentager sidste års succes med et nyt besøg i
Hunters Game skydebiografen i Albertslund.

10. oktober 2017 kl. 19:30
Vildt-pølse-aften
Mød en entusiast i vildt-pølse verdenen og få
en smagsprøve.

24. oktober 2017 kl. 19:30
Buejagt foredrag
Kom til en hyggelig aften med et foredrag fra
en passioneret buejæger.

2. november 2017
Vildsvine- og riffeljagt i Sverige
Vildsvinejagt (og riffeljagt) Holmsjö i Sveri-
ge IKKE FLERE PLADSER LEDIGE Kontakt
os for at komme på venteliste...
Fra 2/11 til og med 5/11 2017
Hvad er der med i pakken:
3 nattejagter på vildsvinejagt. (på ca.450 ha)
Trygge rammer og ordnede forhold.
1. gris er indcl. i prisen og kødet med hjem.
Pr. efterfølgende gris kr. 500.
Der skal betales for trikintest, ca. kr. 150,- / stk
Introaften, hvor vi gennemgår teknik, ser spæn-
dende udstyr og med mulighed for gode tilbud.
Hjælp til at udfylde diverse officielle formularer.
Mulighed for at skyde lam, rå, buk samt dåvildt til
meget favorable priser. Hjælp til at ordne dyret.
Er uheldet ude, stiller vi også med sweisshund.
(uden merpris)
Mindst ni gode belyste vildsvinepladser.
Lukkede skydetårne/huse.
Overnatning i luksushytte hvor vi sover i gode
senge og to mand pr. værelse.
Moderne toilet og bad.
Moderne køkken faciliteter.
Slutrengøring.
Det med småt:
Vi er fælles om madlavning samt omkostnin-
gerne.
Excl. transport ca. 230 km fra Malmø, og der
lægges op til fælleskørsel.
Excl. Svensk jagttegn. SEK 300,- (skal fremvi-
ses ved ankomst)
Max 5 pladser
Der skydes mellem 40-50 vildsvin og 20-30
stk. råvildt om året.
Pris for medlemmer kr. 3.500
Tilmeldingsprincip: Først-til-mølle

Tirsdagsarrangem
Mosesvinget 3, 2400 København NV kl. 19.30, hvis andet er· Start ikke
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7. november 2017 kl. 19:30
Opdatering på den nye jagtlovgivning
Kom og bliv opdateret på den nyeste jagtlovgiv-
ning og stil de relevante spørgsmål.
Aftenen bliver afholdt af to af vores dygtige og
opdaterede jagttegnskursuslærere.

19. november 2017 kl. 09:00
Nyjæger jagt på fugle
15 pladser til nyjæger jagt dag på fugle som af-
holdes ved Tårnholm Gods - og jagten udbydes
efter først-til-mølle princippet.
Tårnholm Gods ligger i et naturskønt område
ud til Storebælt mellem Skælskør og Korsør.
Nyjæger jagt betyder, at man som deltager har
erhvervet jagttegn efter 1. januar 2014 - eller
bare ikke har fået gået så meget på jagt...
Jagten afvikles som instruktions jagt, hvor det
ikke er antallet af chancer, men muligheden for
at få støtte til dagen. Til dette leverer Storkø-
benhavns Jagtforening 4 erfarne jægere/jagt-
tegnslærere med hunde, som støtte til
nyjægerne. Disse jægere har ikke gevær med.
Der vil være mulighed for andejagt i et vældigt
vådområde. Fasanjagten vil foregå i skov og
omkring remisser.
Prisen for deltagelse vil være kr. 1.300 inkl.
jagtvæsen, parade og forplejning, men ekskl.
transport.
Har det din interesse så meld dig til - vi frem-
sender yderligere info senere til de tilmeldte.
Har du spørgsmål, så kontakt Frank på
frank.rattleff@sjf.dk eller telefon 31478890.
Der er stadig ledige pladser...

21. november 2017 kl. 19:30
Vildtplejerådgivning
Kom til en aften, hvor der kort vil blive fortalt
om vildtpleje og svaret på alle vores spørgsmål.

30. november 2017
Vildsvine- og riffeljagt i Sverige
Vildsvinejagt (og riffeljagt) Holmsjö i Sverige
IKKE FLERE PLADSER LEDIGE Kontakt os

for at komme på venteliste...

5. december 2017 kl. 18:30 – Juleafslutning
Juleafslutning med spisning
er en af foreningens mest tra-
ditionsrige arrangementer.
Maden er lige så traditionel
som selve begivenheden, til en
god juleafslutning hører sild,
fiskefilet, flæskesteg, roastbeef,
mørbradbøf, hønsesalat, ris a la mande og ikke
mindst øl og snaps samt kaffe.
Bemærk tidspunktet er kl. 18:30.
Pris: Menu incl. drikkevarer 150 kr. pr. delta-
ger
Beløbet skal indbetales på konto
6515-3050524794 eller MobilePay til
XXXXXXXX senest den XX. november 2017
i feltet “Besked til modtager” anføres XXXX +
navn
Sted: Mosehuset, Mosesvinget 3,
2400 København NV
Start tidspunkt: 18:30
Kontaktperson:

25. januar 2018
Vildsvine- og riffeljagt i Sverige
Vildsvinejagt (og riffeljagt) Holmsjö i Sverige
IKKE FLERE PLADSER LEDIGE Kontakt os
for at komme på venteliste...

menter i klublokalerne
r anført · Tjek hjemmesiden wwwsjf.dk for nye tilbud og evt. aflysninger

Hold øje med arrangementer
på hjemmesiden

www.sjf.dk
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Lidt om Jagthorn
Tekst og foto Ole Jervin

Kredsmesterskab i Jagthorn, Kreds 7
Søndag den 2. april 2017 mødte der 19 so-

lister op i de forskellige klasser samt 7 Jagt-
hornsgrupper. Herunder 4 solister og en
gruppe fra Skånes jagthorn.

De blev mødt af en flot pyntet sal og scene
til opførelsen af de forskellige udtrukne- og
frie signaler. Der var rigtig mange tilhører.

Desværre har vi ingen billeder af vores Lars
Frøkjær Hansen, som fik sølvmærket.

Vi glæder os til at se flere deltagere fra Stor-
københavns Jagtforening i 2018, og husk alle
er velkommen som tilskuere.

Et flot arrangement af Danmarks Jægerfor-
bund i 2018

På trods af vind og vejr startede mesterska-
bet på Pederstrup på Lolland lørdag den 20.
maj 2017.

Efter frokost kom solen frem og satte stem-
ningen i vejret da grupperne skulle i konkur-
rence.

Kreds 7 have to solo blæsere og 3 grupper
med i konkurrencen.

Dagen sluttede i solskin. En dejlig oplevel-
se. Tak til deltagerne

Ballerup Jagthorn

Forbundsmesterskab i Jagthorn

Greve Jagthorn
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Mosetræf 2017
Tekst og foto af Ole Jervin

Igen i år var der travlhed før Mosetræffet med
at klargøre arealerne til besøget.

Da søndagen oprandt viste vejret sig fra
den bedste side, lidt vind og høj solskin.

Kl. 10 bød Ole Jervin velkommen og blev
ledsaget af Lars Frøkær på jagthorn.

Senere ankom Gladsaxe Pigegarde til fods
af gangstien på Hareskovvejen til Mosehuset
hvor de underholdt os med musik. Det var et
nyt indslag på Mosetræffet.

Også i år var der flåning og forlægning af 1
stk. dådyr, som senere blev til dejlige smags-
prøver ledsaget af jagthornssignal fra Lars
Frøkær. Der blev også uddelt smagsprøver på
karrysuppe lavet på hønsefugle.

Vi fik også besøg af schwitzerhundefører
med sine labradorhunde, som også viste,

hvordan hundene arbejder med eftersøgning
af vildt.

Hele dagen var der mulighed for at opleve
smykkekunstneren Randi lave jagtsmykker og
graveringer, ligesom der var mulighed for at
støtte ‘Jæger mod Cancer’ med køb af artikler
og prøvesmage vildtpølser fra Pouls Spegepøl-
ser. Børnene havde mulighed for at deltage på
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børnejagtstien, lave armbånd, male sten eller
bueskydning samt laserskydning efter ænder.

Mosetræffet lukkede kl. 16 efter rigtig godt
besøgstal.

En stor tak skal lyde til alle hjælpere og
sponsorer, som var med til, at dagen kunne
gennemføres.

På gensyn i 2018.

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 karamel-
malt, hyldeblomst og frisk citrusfrugt.
Kraftig humleoplevelse, der fortsætter
over i en fyldig krop af let sødlig karamel-
malt og runder af i en bitterfrisk og fin
sødlig og velafbalanceret øl oplevelse. Fla-
skens indhold svarer til 0,9 genstand. Alk.
2,6 %.
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Der var en tid før internettet .... På disse sider
er en test fra Diana oktober 1975
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