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IDÉER SØGES!
Hvordan kan vi forbedre
Lyngby-Gladsaxe Jagtforening?

Hvad skal foreningen være for dig?
Husk at følge med på foreningens hjemmeside:
www.jagt-lg.dk
1

Indhold
AKTIVITETSKALENDER .............................................................................................................................................. 2
ANDRE JAGTRELATEDE AKTIVITETER .................................................................................................................. 4
SKET I FORENINGEN .................................................................................................................................................... 6
NYTÅRSKUR ............................................................................................................................................................... 6
GENERALFORSAMLING ......................................................................................................................................... 6
MINISKYDNING ........................................................................................................................................................ 7
VÅBENVEDLIGEHOLD ............................................................................................................................................ 8
VALG AF RIFFELAMMUNITION ........................................................................................................................... 8
RIFFELKURSUS FOR NYE RIFFELSKYTTER ........................................................................................................ 8
RIFFELSKYDNING ......................................................................................................................................................... 9
FLUGTSKYDNING ....................................................................................................................................................... 10
INFORMATION FRA BESTYRELSEN ....................................................................................................................... 11
KONSTITUERING AF DEN NYE BESTYRELSE .................................................................................................. 11
REGULERING ........................................................................................................................................................... 11

AKTIVITETSKALENDER
2. Kvartal 2015
Klubaften
7.4
Sted: Foreningens lokaler – Bredevej 120, 2830 Virum

Tid: kl. 19:00

Havedag
Foreningen påbegynder kvartalet med en havedag, hvor vi prøver at få lidt skik på foreningens
have, bygninger og inventar.

12.4 Der serveres morgenkaffe kl. 8:30 og så forventes arbejdet påbegyndt kl. 9:00. Efter endt arbejde
står foreningen for frokost til deltagerne.
HUSK arbejdstøj og handsker.
Sted: Foreningens lokaler – Bredevej 120, 2830 Virum

Tid: kl. 8:30

Hundeaften
Har du hund eller overvejer det, så kom forbi foreningens lokaler og få nogle gode råd omkring

14.4 træningsteknikker og hunde på praktisk jagt. Alle hunde er velkomne!
Sted: Foreningens lokaler – Bredevej 120, 2830 Virum

Tid: kl. 19:00

Idéudviklingsaften (rykket fra d. 31.3)
21.4

Denne aften er afsat til at DU, som medlem kan komme med de idéer du kunne have for LyngbyGladsaxe Jagtforening. Alle idéer og forslag er velkomne. Vi ved til gengæld, at idéer ikke
kommer ud af ingenting og slet ikke på tom mave, så derfor serverer foreningen Danmarks
nykårede nationalret; stegt flæsk med persillesovs til bare 60,- per kuvert.
Sted: Foreningens lokaler – Bredevej 120, 2830 Virum

Tid: kl. 19:00

Husk at følge med på foreningens hjemmeside:
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Klubaften
28.4
Sted: Foreningens lokaler – Bredevej 120, 2830 Virum

Tid: kl. 19:00

Oplæg: Regulering og fældefangst
Regulering vil igen blive taget op og prioriteret i foreningen. Det er nemlig en opgave, der ellers
ikke bliver udført, hvis vi som jægere ikke træder til.

5.5 Der vil blive talt om hvordan regulering og fældefangst foregå og hvilke love og regler vi, som
regulerer, skal overholde og rette os efter.
Sted: Foreningens lokaler – Bredevej 120, 2830 Virum

Tid: kl. 19:00

Oplæg: Jagt i Namibia
Jagt i Afrika syd for Sahara bliver mere og mere populært blandt alverdens jægere og ikke mindst

12.5 de danske. Der kommer en jagtguide og fortæller om jagtmulighederne Namibia.
Sted: Foreningens lokaler – Bredevej 120, 2830 Virum

Tid: kl. 19:00

Forlægning af råbuk
Tre dage inde i bukkejagten

19.5 Dette er en rigtig god mulighed for, nye eller uerfarne jægere, at komme forbi og se hvordan et
stykke råvildt forlægges.

Sted: Foreningens lokaler – Bredevej 120, 2830 Virum

Tid: kl. 19:00

Klubaften
26.5
Sted: Foreningens lokaler – Bredevej 120, 2830 Virum

Tid: kl. 19:00

Fisketur på Øresund
Foreningens medlemmer står ud på Øresund med det gode skib Skjold.
AFGANG fra Vedbæk Havn kl. 17:00.
Vær opmærksom på at skibet står ud præcist, så kom i god tid!

2.6 Den ordinære deltagerpris er 240,- kr. og 200,- kr. for pensionister og børn under 14 ur.
Foreningen har reserveret 15 pladser på båden og de fordeles efter ’først til mølle’-princippet.
Tilmelding foregår i foreningen.
Sted: Vedbæk Havn – Vedbæk Strandvej 356, 2950 Vedbæk

Tid: kl. 17:00

Temaaften: Buejagt
Buejagten vinder frem herhjemme. Vi ser på hvad der skal til for at blive buejæger i Danmark i år

9.6 2015.

Sted: Foreningens lokaler – Bredevej 120, 2830 Virum

Tid: kl. 19:00

Sommerafslutning
16.6 Sidste aften i foreningen før vi holder sommerlukket. Foreningsaftener igen tirsdag d. 4. august.
Sted: Foreningens lokaler – Bredevej 120, 2830 Virum

Tid: kl. 19:00

Husk at følge med på foreningens hjemmeside:
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Første klubaften efter sommerferien
4.8 2. halvår 2015 påbegyndes som udgangspunkt med en klubaften.
Sted: Foreningens lokaler – Bredevej 120, 2830 Virum

Tid: kl. 19:00

ANDRE JAGTRELATEDE AKTIVITETER
BEMÆRK: Disse aktiviteter foregår ikke i Lyngby-Gladsaxe Jagtforenings regi
Jagt, Vildt & Våben Messen 2015
Køb af billet
Billetprisen er 90 kr. ved indgangen og børn under 10 år kommer gratis ind i følge med en voksen.
Spar penge og spring køen over - køb din billet online på:
https://www.place2book.com/da/857/list/EM298/JAGT
JAGT, VILDT & VÅBEN MESSEN GENTAGER SUCCESEN I 2015
Sjællands største jagtmesse slår i april 2015 igen dørene op for en fantastisk weekend i jagtens tegn
med alt, hvad jægerhjertet kan begære. JAGT, Vildt & Våben Messen finder sted den 10., 11. og 12.
april 2015. Det er tredje gang, at messen afholdes, og i lighed med de tidligere år foregår det i
FrederiksborgCentret i Hillerød.

10.4
Et væld af udstillere repræsenterende alt inden for jagtens univers, bl.a. eksklusive jagtvåben,
– mad, jagtrejser, konservatorer, beklædning og fodtøj, gadgets, optik og udstyr, hundeklubber,
12.4 foder til jagthunde og meget, meget mere står klar til at byde de mange besøgende velkommen.
Standene vil bugne af særlige messetilbud, hvor udstillerne har skruet ekstra op for rabatterne.

JAGT, Vildt & Våben Messen vil foruden stande også byde på masser af spændende aktiviteter for
de mange jagtinteresserede besøgende. Der vil være en stor udendørs lerduebane, hvor det bl.a.
vil være muligt at teste flere af de udstillede jagtgeværer. Alle dagene byder på
jagthundeopvisning, og som noget helt nyt vil DM for knivmagere blive afholdt på JAGT, Vildt &
Våben Messen 2015.
Læs sidste nyt om messen her
www.jagt-vildt-og-vaaben-jagtmessen.dk
Sted: FrederiksborgCenteret – Milnersvej 39, 3400 Hillerød

Tid: se hjemmeside

Jagtfestival
Jagtfestival bliver navnet på Danmarks mest komplette jagtarrangement på dansk jord
nogensinde. Den vil finde sted i Farum Arena på Sjælland i perioden den 17., 18. og 19. april 2015.
Jagtfestival er lavet af jægere, til jægere, og er resultatet af et historisk partnerskab mellem

17.4 Danmarks Jægerforbund, Nordisk Safari Klub og Henrik Thorsager, som har indgået et
– samarbejde for at skabe et tre dages arrangement.
19.4 Med Danmarks Jægerforbund og Nordisk Safari Klub i ryggen, sikres et højt fagligt niveau,
ligesom der vil være forskellige fordele for foreningernes medlemmer i forbindelse med den store
jagtfest på Jagtfestival.
Henrik Thorsager er bestemt heller ikke ukendt med jagtbranchen, og var således arrangør på de
to succesfulde jagtmesser i Hillerød i 2011 og 2013. Med partnerskabet med Danmarks
Husk at følge med på foreningens hjemmeside:
www.jagt-lg.dk
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Jægerforbund og Nordisk Safari Klub flytter Henrik Thorsager sine aktiviteter fra Hillerød til
Farum Arena.
På Jagtfestival vil der være jagtrejser, udstyr, våben, underholdning, debat, hundeudstyr og
trofæer – Alt hvad der hører til vores jagtlige livsstil. Det bliver den store jægerfest med en
blanding af overdådigt ”folkekøkken”, hvor nogle af Danmarks bedste kokke vil give deres recept
på en jægerfrokost, tilsat en gang oktoberfest, med alt hvad dertil hører.
Læs sidste nyt om messen her
https://www.facebook.com/jagtfestivalen
Sted: Farum Arena

Tøse-skydning på flugtskydningsbanen
Vi gentager succesen og inviterer til en dag – eller et par timer – på Karlebo Sogns Jagtforenings
Flugtskydningsbane på en dag, hvor der kun er kvinder tilstede.
Om du skyder godt, eller der er ”plads til forbedring”, er fuldstændig lige meget. Målet er hygge sammen med andre kvinder, der kan lide at skyde. Men skulle du ønske et råd, vil der være flere
kvindelige instruktører at finde på banen.
Så tag din veninde, din kusine, din søster, din datter eller din mor med (alle medbringer jagttegn),
og nyd vores moderne jagtbane og nye trapbane med akustisk udkald.
Kvindelige jagttegnselever er også velkomne!
Du kan købe patroner samt kolde/ varme og temperede drikkevarer og hjemmebagt kage på

26.4 dagen (vi tager dankort), men medbring selv madpakke /madkurv.
I løbet af dagen vil der blive uddelt små præmier til fx den mest optimistiske skytte, den yngste,
den ældste, skytten med den dårligste dagsform, den med mest rod i lommerne, den med det
flotteste hår osv.
Vi ved ikke, om der kommer 20 eller 100 skydeglade piger, men vi håber at se rigtig mange og
glæder os til en dag med masser af lerduer i luften.
Tilmelding er ikke nødvendig, men arrangørerne kan træffes på
flugtskydningkarlebo@hotmail.com
Elisabeth Westermann og Janne Skjødsholm, Karlebo Sogns Jagtforening
Sted: Vejenbrødvej, 2990 Nivå (ved Helsingørmotorvejen)

Tid: kl. 10:00 – 15:00

Jagtfeltskydning
Tilmelding til Johannes Nielsen på E-mail: jnk7dj@gmail.com

14.6

Tilmelding skal indeholde følgende oplysninger: KLASSE, medlems nr., navn, adresse, tlf.nr. samt
mail adresse.
Tilmelding er først gældende når kvittering for indbetalt gebyr er modtaget på mail.
Program sendes ud via mail ca. 1. juni og kan findes på
http://www.jagtkreds7.dk/aktiviteter/riffel/feltskydning/
Tilmeldingsfrist: 30. april 2015.
Betaling: Konto nr. 2362 – 4382893722 (med information om: medlems nr. og navn.)
gebyr 200,00 kr.
Sted: Jægerspris skydeterræn – Kulhusvej 19, 3630 Jægerspris

Tid: Individuel skydetid

Husk at følge med på foreningens hjemmeside:
www.jagt-lg.dk
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SKET I FORENINGEN
NYTÅRSKUR
Tirsdag d. 13. januar var det traditionen tro blevet tid til foreningens nytårskur hvor medlemmerne kunne
ønske hinanden godt nytår, samt nyde en ostemad. I år havde Per Jørgensen stået for indkøb af en gammel
kradsbørstig sag af en lagret ost samt en roquefort som virkelig ville frem i Verden. Disse to oste blev nydt
med hhv. bornholmsk sennep, fedt, sky, rødbeder og rå løg samt kvædemarmelade.

GENERALFORSAMLING
Tirsdag d. 27. januar blev den årlige generalforsamling afholdt, men i modsætning til tidligere år indledtes
arrangementet med de obligatoriske gule ærter. I år havde bestyrelsen nemlig valgt, at spisningen skulle
foregå inden generalforsamlingen blev påbegyndt, hvor det tidligere altid har været efter
generalforsamlingen var afsluttet. Ved, i år, at spise tidligere undgik vi medlemmer som bare ville have
generalforsamlingen overstået så hurtigt som overhovedet muligt, så de kunne få noget at spise.

Traditionen tro manglede der ikke noget til de gule ærter.
Foto: Preben Merrild

Husk at følge med på foreningens hjemmeside:
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MINISKYDNING
Tirsdag d. 17. februar løb foreningens miniskydning af stablen. I hold af to, som blev dannet ved
lodtrækning, gjaldt det om at skyde bedst i tre runder. Hver skytte hvade tre skud i hver af de tre runder og
skytter på samme hold skød på samme skive i hver runde.

Der bliver holdt skarpt øje med konkurrenterne.

Høj koncentration ved skydning.

Første runde blev der skudt til en bukkeskive, anden runde til en vildsvineskive og i tredje runde til
bukkenskiven i bevægelse.

Der blev holdt styr på
pointene, så man kunne følge
stillingen løbende.

Fra venstre: Per Jørgensen og Anker på en 3. plads med 42
point, Peter og Preben på en 2. plads med 44 point og
slutteligt, far og søn Jens og Peter Eilertsen på en flot 1. plads
med 68 point.

Tak til Anker og Allan for lån af luftgeværer.

Husk at følge med på foreningens hjemmeside:
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VÅBENVEDLIGEHOLD
Tirsdag d. 3. marts var afsat til våbenvedligehold. Dette gav samtidig de fremmødte mulighed for at
diskutere våben, teknik og skydning.

VALG AF RIFFELAMMUNITION
Tirsdag d. 17. marts holdt Peter Eilertsen i sin egenskab af riffelinstruktør et oplæg om riffelammunition og
kom i den forbindelse ind på det efterhånden store udvalg af projektiler, som efterhånden tilbydes til de
danske jægere fra mange forskellige producenter. Projektilernes gode og dårlige egenskaber blev
præsenteret og der blev vist korte filmsekvenser, hvor man i slowmotion så projektilet ramme en blok
ballistisk gel og hvilke følgevirkningerne det havde. Der blev det tydeligt illustreret hvor meget energi der
overføres når et projektil rammer en vildtkrop.

RIFFELKURSUS FOR NYE RIFFELSKYTTER
Torsdag d. 26. marts blev der afholdt teoretisk riffelkursus for nogle nye riffelskytter. Der blev fokuseret på
korrekt våbenhåndtering, skydning og udstyr alt sammen til formål at få aspiranterne sikkert gennem
riffelprøven.
Kursisterne fik mulighed for at spørge ind til afviklingen af riffelprøven og der blev talt om hvordan de
hyppigste fejl undgås.

Husk at følge med på foreningens hjemmeside:
www.jagt-lg.dk
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RIFFELSKYDNING
HHK Riffel
Træning og indskydning – Forår 2015
Mandage forbeholdes nye og uprøvede skytter, som ønsker instruktion.
Torsdage forbeholdes øvede skytter, som har kendskab til riffelskydning.

Ugedag

Dato

Sted

Information

Skydetid

torsdag

9. april

Hanebjerg

17:00 – 20:00

mandag

13. april

Hanebjerg

17:00 – 20:00

torsdag

16. april

Hanebjerg

17:00 – 20:00

mandag

20. april

Hanebjerg

17:00 – 20:00

torsdag

23. april

Hanebjerg

17:00 – 20:00

mandag

27. april

Hanebjerg

17:00 – 20:00

torsdag

30. april

Hanebjerg

17:00 – 20:00

mandag

4. maj

Hanebjerg

17:00 – 20:00

torsdag

7. maj

Hanebjerg

17:00 – 20:00

søndag

10. maj

Hanebjerg

9:00 – 12:00

mandag

11. maj

Hanebjerg

17:00 – 20:00

torsdag

14. maj

Hanebjerg

17:00 – 20:00

mandag

18. maj

Hanebjerg

17:00 – 20:00

torsdag

21. maj

Hanebjerg

17:00 – 20:00

mandag

25. maj

Hanebjerg

17:00 – 20:00

torsdag

28. maj

Hanebjerg

17:00 – 20:00

mandag

1. juni

Hanebjerg

17:00 – 20:00

torsdag

4. juni

Hanebjerg

17:00 – 20:00

lørdag

6. juni

Hanebjerg

mandag

8. juni

Hanebjerg

17:00 – 20:00

torsdag

11. juni

Hanebjerg

17:00 – 20:00

mandag

15. juni

Hanebjerg

17:00 – 20:00

torsdag

18.juni

Hanebjerg

17:00 – 20:00

mandag

22. juni

Hanebjerg

17:00 – 20:00

torsdag

25. juni

Hanebjerg

17:00 – 20:00

mandag

29. juni

Hanebjerg

17:00 – 20:00

RIFFELPRØVE

Husk at følge med på foreningens hjemmeside:
www.jagt-lg.dk
9

FLUGTSKYDNING
De fleste flugtskydebaner har indstillet deres aktiviteter for vinteren. For at læse mere om åbningstider på
de forskellige baner anbefales det at holde øje med de enkelte baners hjemmesider.

Københavns Flugtskytte Klub – Selinevej 9, 2300 Kbh. S
ÅBNINGSTIDER 2015
Mandag/Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

April

Lukket

9:00-20:00

14:00-20:00

14:00-20:00

9:00-17:30

9:00-15:30

Maj

Lukket

9:00-20:00

14:00-20:00

14:00-20:00

9:00-17:30

9:00-15:30

Juni

Lukket

9:00-20:00

14:00-20:00

14:00-20:00

9:00-17:30

9:00-15:30

Der er lukket alle helligdage. Se mere på www.claytarget.dk
DET ER NU PÅBUDT AT BÆRE SIKKERHEDSBRILLER PÅ SAMTLIGE BANER.

Langstrup Flugtskydningsbane – Langstrup mose 1, Langstrup
ÅBNINGSTIDER 2015
Søndag/Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

April

Lukket

9:00-13:00

Lukket

Lukket

Lukket

9:00-14:00

Maj

Lukket

9:00-13:00

Lukket

16:00-20:00

Lukket

9:00-14:00

Juni

Lukket

9:00-13:00

Lukket

16:00-20:00

Lukket

9:00-14:00

Se mere på lerduebanen.dk
DER MODTAGES NU DANKORT PÅ BANEN.

Karlebo Sogns Jagtforenings Flugtskydningsbane – Vejenbrødvej (Lige ved Nivå afkørslen
på E47n)

ÅBNINGSTIDER 2015
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

April

Lukket

9:00-11:30

Lukket

Lukket

Lukket

10:00-13:30

Lukket

Maj

Lukket

9:00-11:30

Lukket

Lukket

Lukket

10:00-13:30

Lukket

Juni

Lukket

Lukket

Lukket

Lukket

10:00-13:30

Lukket

9:00-11:30
16:00-20:00

Se mere på http://karlebosognsjagtforening.dk/flugtskydning

Husk at følge med på foreningens hjemmeside:
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INFORMATION FRA BESTYRELSEN
KONSTITUERING AF DEN NYE BESTYRELSE
Ovenpå generalforsamlingen d. 27. januar, hvor der blev valgt ny bestyrelse var det blevet tid til, at denne
skulle konstituere sig. Det skete på bestyrelsesmødet torsdag d. 3. februar 2015.
Bestyrelsens mål er at skabe en dynamisk jagtforening, hvor medlemmernes ønsker bliver prioriteret i et
inkluderende fællesskab omkring jagt.

Den nye bestyrelse.
Stående fra venstre: Bestyrelsesmedlem Poul Poulsen, Bestyrelsesmedlem Peter Eilertsen, Formand Per Jørgensen,
Kasserer Hans Milman og Bestyrelsessuppleant Jesper Malmgren.
Siddende fra venstre: Bestyrelsessuppleant Jens Eilertsen og Bestyrelsesmedlem Lene Ellekjær.

REGULERING
Regulering af skadevoldende vildt er et hverv, som foreningen hvert år bliver værdsat for at udføre i
kommunen. Det drejer sig om regulering af primært om mink og ræve, men også krager, råger og skader. En
typisk reguleringsopgave, som f.eks. aflivning af en fældefanget ræv tager i gennemsnit ikke mere end 1
time inkl. transporttid.
Indtil nu har antallet af foreningsmedlemmer, som har deltaget aktivt i reguleringsarbejdet været begrænset.
Dette ønsker foreningen at ændre. Det er en rigtig god måde at repræsentere foreningen positivt overfor
borgerne, som ofte er meget taknemmelige over at slippe af med f.eks. en ræv i haven, og kommunens
administration, som får syn for foreningens samfundgavnlige virke.
I foreningen håber vi at der er flere, som vil engagere sig i reguleringsarbejdet.
Kunne du tænke dig at blive en del at Lyngby-Gladsaxe Jagtforenings reguleringskorps eller har du
spørgsmål vedr. regulering, er du velkommen til at kontakte Formand Per Jørgensen via telefon 28712771
eller bestyrelsesmedlem Peter Eilertsen på mail: peterceilertsen@gmail.com.

Husk at følge med på foreningens hjemmeside:
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Bestyrelse

Udvalg

Formand

Per (Lås) Jørgensen

28 71 27 71

Riffel

Peter Andersen

45 80 68 85

Næstformand

Poul L. Poulsen

51 56 99 02

Hunde

Jan Nielsen

40 27 16 70

Kasserer

Hans Ulrik Milman

61 20 38 87

Flugtskydning

Hans Ulrik Milman

61 20 38 87

Medlem

Peter Eilertsen

29 61 93 53

Jagthorn

Peter Eilertsen

29 61 93 53

Sekretær

Lene Ellekjær

Suppleant

Jens Henrik Eilertsen

Suppleant

Jesper Malmgren

Redaktion

Peter Eilertsen

peterceilertsen@hotmail.com

Hjemmeside

Kim Askgaard

kim@jagt-lg.dk

Har du spørgsmål til bestyrelsen er du velkommen til at skrive til info@jagt-lg.dk

Husk at følge med på foreningens hjemmeside:
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