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Lyngby-Gladsaxe Jagtforening
ønsker alle medlemmer et godt nytår!

Tillykke til Jens Dollerup med det
flotte svin på over 110 kg.
Skudt søndag d. 6. oktober 2013 på
drivjagt ved Knutstorp, Sverige.

Bestyrelse og udvalg
Formand

Morten Hejl

27 70 04 28

Riffel

Peter Andersen

45 80 68 85

Næstformand

Dennis Larsen

20 62 26 06

Jagthorn

Peter Eilertsen

29 61 93 53

Kasserer

Hans Ulrik Milman

61 20 38 87

Flugtskydning

Hans Ulrik Milman

61 20 38 87

Medlem

Jan (Gasse) Jørgensen

20 10 55 22

Hjemmeside

Kim Askgaard

kim@jagt-lg.dk

Sekretær

Jan Nielsen

40 27 16 70

Redaktion

Peter Eilertsen

29 61 93 53

Husk at følge med på foreningens hjemme:
www.jagt-lg.dk
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Aktivitetskalender

GENERALFORSAMLING
Foreningen afholder tirsdag d. 18. februar
generalforsamling hvor der gøres status over det
forgangne og fremlægges planer for det nye. Der
vil, traditionen tro, efterfølgende blive serveret
gule ærter.

14.1 LGJs Nytårskur
21.1 Filmaften
28.1 Klubaften

Dagsorden vil kunne forefindes på foreningens
hjemmeside: jagt-lg.dk

4.2 Oplæg: ’Jagt i Texas’
11.2 Klubaften

Ønsker man at deltage i spisning koster det 100
kr. og tilmelding er påkrævet.

18.2 Generalforsamling

Tilmelding foregår i foreningen eller til Formand
Morten Hejl - tlf. 27 70 04 28.

25.2 Klubaften
4.3 Miniskydning
11.3 Oplæg: ’DJs nye domicil’

MINISKYDNING

18.3 Oplæg: ’Jagt med Breton’

Afprøv dine evner når foreningen afholder
miniskydning.

25.3 Klubaften

NYTÅRSKUR
Foreningen indleder det nye år med en
uhøjtidelig nytårskur, hvor der vil blive serveret
et stykke med vellagret ost.

’JAGT I TEXAS’
Tirsdag d. 4/2 kl. 19:00 fortæller Thomas
Bekkevold om sin tur til Texas i december, hvor
han skulle nedlægge en trofæbærende whitetail
deer (virginiahjort).

’DANMARKS
JÆGERFORBUNDS NYE
DOMICIL’
Nu er det besluttet. Danmarks Jægerforbund
bygger et nyt domicil på Kalø. Per ’Låsesmed’
har, som foreningens repræsentant, været med til
de afgørende møder i forbundet og vil i den
forbindelse fortælle om projektet og hvad det kan
betyde for medlemmerne af Danmarks
Jægerforbund.

’JAGT MED BRETON’
Kim Askgaard fortæller om jagt med den
mindste stående hunderace, bretonen.

Husk at følge med på foreningens hjemme:
www.jagt-lg.dk
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VELLYKKET BESØG HOS VÅBENSMEDEN
Tirsdag d. 8. oktober havde foreningen arrangeret et besøg hos Våbensmeden i Hedehusene. Aftenen
indledtes med et oplæg fra Kristian, indehaver af Våbensmeden, omkring tilpasning af haglvåben.
Efterfølgende var der mulighed for at få råd og vejledning fra butikkens ansatte samt gøre en god handel!
Stor tak til Våbensmeden, hvor man selvfølgelig er velkommen til at kigge forbi og få nogle råd omkring
køb, salg eller tilpasning af våben.

VILD MED SILD!
Allerede før man trådte ind i lokalerne på Bredevej var det til at fornemme, at i aften, tirsdag d. 22. oktober,
var noget særligt i foreningens kalender. Det var foreningens årlige sildeaften, hvor Jan ’Gasse’ havde sørget
for varene, så kvaliteten fejlede intet.
Stor tak til Jan ’Gasse’ og Formanden for endnu engang at have påtaget sig det arbejde, at gøre foreningens
sildeaften til noget helt specielt.

TROFÆOPMÅLING TIL GULDMEDALJE
Tirsdag aften d. 19. september summede foreningslokalet og man kunne se, at i aften var der grundlag for
nogle gode jagtberetninger. På bordene lå adskillige trofæer og flotte opsatser fra bukke nedlagt den
forgagne sæson i både Danmark, Sverige og England. Peter Andersen havde gjort sin opstilling klar med
målebånd, vægt og vandkar, til at måle opsatsens volumen. Efter opmåling, vejning og
volumenbestemmelse blev hver enkelt opsats vurderet på farve, symetri og størrelsen af rosenkransene
omkring opsatsens rod.
Stor tak til Peter Andersen for at vurdere de mange trofæer for foreningens medlemmer.

JULEFROKOST
Første tirsdag i december er lig med julefrokost i Lyngby-Gladsaxe Jagtforning og i år var ingen undtagelse.
Med en julebuffet, der som sædvanlig, ikke manglede noget blev julefrokostsæsonen indledt på behørig vis.
En tak skal lyde til alle de medlemmer, der tog initiativ til at medbringe en ret, som de mente passede
perfekt til julebordet.

Husk at følge med på foreningens hjemme:
www.jagt-lg.dk
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JAGTHELD
Ikke nok med Jens Dollerup havde held til at nedlægge en stor galt i Sverige d. 6 oktober, så tilsmilede
jagtheldet ham igen, da han var i Namibia.

Nedlagt oryx

Nedlagt vortesvin
Tillykke til Jens med de flotte trofæer!

Husk at følge med på foreningens hjemme:
www.jagt-lg.dk
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