Jagtnyt
Lyngby-Gladsaxe Jagtforening
Årgang 13 – nr. 2

Marts 2014

Hvad mener du der skal ske i
Lyngby-Gladsaxe Jagtforening?
Hjælp os med at gøre klubben mere attraktiv for medlemmerne.
Går du eller nogen du kender med nogle idéer til aktiviteter, hus
eller andet, ris og ros, som kan komme medlemmerne til gode, så
kontakt os endelig.
Del dine tanker med os per brev, mail, telefon eller kig forbi til
klubaften hver tirsdag aften fra kl. 19.
Mange hilsner BESTYRELSEN - vi glæder os til at se dig.

Bestyrelse

Udvalg

Formand

Morten Hejl

27 70 04 28

Riffel

Peter Andersen

45 80 68 85

Næstformand

Dennis Larsen

20 62 26 06

Hunde

Jan Nielsen

40 27 16 70

Kasserer

Hans Ulrik Milman

61 20 38 87

Flugtskydning

Hans Ulrik Milman

61 20 38 87

Medlem

Per (Lås) Jørgensen

20 10 55 22

Jagthorn

Peter Eilertsen

29 61 93 53

Sekretær

Peter Eilertsen

29 61 93 53

Redaktion

Peter Eilertsen

29 61 93 53

Hjemmeside

Kim Askgaard

kim@jagt-lg.dk

Husk at følge med på foreningens hjemmeside:
www.jagt-lg.dk
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Aktivitetskalender
1.4 Filmaften
5.4 Havedag
8.4

Oplæg: ’Hjortevildtets historie i
Nordsjælland’

’HJORTEVILDTETS HISTORIE
I NORDSJÆLLAND’
Tirsdag d. 8. april kl. 19:00 fortæller Ivan Møller,
hjortevildtskoordinator for jægerforbundets
kreds 7, om hjortevildtets historie i
Nordsjælland.

15.4 Klubaften

HUNDEAFTEN

22.4 Hundeaften

Tirsdag d. 22. april fortæller foreningens
hundeudvalgsformand, Jan Nielsen, om
træning af jagthunde. Har du hund eller
overvejer det, så kom forbi foreningens lokaler
og få nogle gode råd omkring
træningsteknikker og hunde på praktisk jagt.

26.4 Jagtmesse i Odense
29.4 Køb og salg af jagtudstyr mm.
6.5 Filmaften ’Bukkejagt’
13.5 Oplæg: ’Klubben og området’
20.5 Klubaften
27.5 Fisketur på Øresund
3.6 Minifeltskydning
10.6 Grillaften

JAGTMESSE I ODENSE
Foreningen arrangerer en tur for medlemmerne
til Danmarks største jagtmesse i Odense.
Messen afholdes hvert andet år og samler de
største udbydere indenfor våben, jagtudstyr og
jagtrejser.
For yderligere oplysninger se side 5

17.6 Grillaften
24.6 Grillaften

SÆT KRYDS I KALENDEREN
ALLEREDE NU!
Foreningen holder traditionen tro julefrokost
den første tirsdag i december. I år falder den på
den 2. december.
Få reserveret dagen, så du kan fejre en hyggelig
julefrokost sammen med andre jægere!

KØB OG SALG AF
JAGTUDSTYR MM:
Ejer du noget jagtudstyr som ikke længere
bliver brugt og som du godt vil af med, eller
står du og mangler noget, som du ikke vidste
du havde brug for. Så kig forbi foreningens
lokaler tirsdag d. 29. april og se hvad der bliver
handlet.

HAVEDAG

’KLUBBEN OG OMRÅDET’

Foreningen påbegynder kvartalet med en
havedag lørdag d. 5. april, hvor vi prøver at få
lidt skik på foreningens have, bygninger og
inventar.

Erling Vangkilde kommer og fortæller historien
om foreningens lokaler og det tidligere renseanlæg, som ligger på grunden. Hvordan virker
anlægget og hvordan var det tænkt ind i
forsyningen da det blev opført? Få svar på bl.a.
disse spørgsmål tirsdag d. 13. maj.

Arbejdet starter kl. 9:00 og efter endt arbejde
står foreningen for frokost til de deltagende.
HUSK arbejdstøj og handsker.

Husk at følge med på foreningens hjemmeside:
www.jagt-lg.dk
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FISKETUR PÅ ØRESUND

MINIFELTSKYDNING

Foreningens medlemmer står, tirsdag d. 27. maj,
til søs med det gode skib Skjold.

Ovenpå successen fra miniskydningen udvides
konceptet nu til minifeltskydning tirsdag d. 3.
juni.

AFGANG fra Vedbæk Havn kl. 17:00.
Vær opmærksom på at skibet står ud præcist, så
kom i god tid!
Den ordinære deltagerpris er 240,- kr. og 200,kr. for pensionister. Foreningen har reserveret
15 pladser på båden og de fordeles efter ’først til
mølle’-princippet.

Fra en post skal der afgives et oplyst antal skud
med luftgevær til en eller flere skiver med
dyremotiv inden for en given tid og anvist
skydestilling. Skiverne vil være placeret på
forskellige afstande og det er op til skytten at
bedømme disse og der ud fra afgive et
velplaceret skud. Skydning vil bestå af flere
poster placeret på foreningens areal.

Tilmelding foregår i foreningen.

INFORMATION TIL MEDLEMMERNE
Hvis du ikke har modtaget bladet JÆGER for marts måned, er det nok fordi, du ikke har betalt kontingent
for 2014. Du kan kontakte Jægerforbundet på tlf. 88 88 75 00, hvis du er i tvivl.
Hvis du ikke længere ønsker at være medlem af Danmarks Jægerforbund og Lyngby-Gladsaxe Jagtforening,
hører vi i klubben meget gerne om årsagen hertil.

Du kan blot skrive til den mailadresse, som du modtager dette JagtNyt på.

Hilsen
Kassereren

Husk at følge med på foreningens hjemmeside:
www.jagt-lg.dk
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GENERALFORSAMLING
Tirsdag d. 18. februar afholdt foreningen ordinær generalforsamling. Trods indledende vanskeligheder pga.
vedtægten om rettidig indkaldelse ikke var overholdt, idet der ikke fandtes en version af
generalforsamlingens dagsorden på foreningens hjemmeside mindst 14 dage før denne blev afholdt,
lykkedes det dog at afholde en ekstraordinær generalforsamling efter afstemning blandt de fremmødte
foreningsmedlemmer.
Det blev indskærpet overfor bestyrelsen, at denne lemfældige omgang med vedtægterne for fremtiden ikke
var acceptabel.
Efter endt generalforsamling kunne de fremmødte, som traditionen byder, indtage en solid gang gule ærter
med kogt flæsk, både på fersk og røget, medister og ikke mindst grisehaler.

Redaktionen ønsker Per ’Lås’ Jørgensen og Peter Eilertsen tillykke med valget som bestyrelsesmedlemmer
efter Jan ’Gasse’ Jørgensen og Jan Nielsen trådte ud. Lene Ellekjær og Jens Eilertsen ønskes tillykke med
valget til posten som bestyrelsessuppleanter, der overtages efter Per ’Lås’ Jørgensen og Peter Eilertsen.
Bestyrelsen består nu af Morten Hejl (Formand), Dennis Larsen (Næstformand), Hans Milman (Kasserer),
Peter Eilertsen (Sekretær) og Per ’Lås’ Jørgensen (Ordinært bestyrelsesmedlem).
Referat fra generalforsamlingen forefindes på foreningens hjemmeside: www.jagt-lg.dk

KREDSMØDE I DANMARKS JÆGERFORBUNDS KREDS 7
Søndag d. 3 marts gik turen, allerede fra morgenstunden, mod Den Kongelige Veterinære Landbohøjskole
på Frederiksberg. KVL skulle i år være rammen for det årlige kredsmøde i jægerforbundets kreds 7 som
dækker hele det nordlige Sjælland fra øst til vest. Foreningen blev repræsenteret af Morten Hejl, Per ’Lås’
Jørgensen, Lene Ellekjær og Peter Eilertsen.
Her talte bl.a. formand for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen, om hvilke retninger DJ var på
vej i og hvordan han så forbundet fastholde sin position som en organisation der bliver lyttet til samtidig
med at samarbejdet med de øvrige grønne organisationer skulle forbedres i udbygges.
For meget mere information om hvad der foregik på møde se:
http://www.jagtkreds7.dk/kredsmoede/kredsmoede-d-3-marts-2013/
Her kan du også læse beretninger fra samtlige kredskoordinatorer.
For meget mere information om hvad der foregår i jagtkreds 7 se:
www.jagtkreds7.dk

Husk at følge med på foreningens hjemmeside:
www.jagt-lg.dk
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Foreningstur til Jagtmesse i Odense
lørdag d. 26. april 2014
Foreningen arrangerer i år en tur for medlemmerne til Danmarks største
jagtmesse i Odense Kongrescenter. Se mere på www.jagtogoutdoor.dk
Deltageromkostningerne inkluderer indgang til jagtmessen samt bustur til
og fra Odense Kongrescenter. For deltagelse sendes en mail til:
peterceilertsen@hotmail.com
sammen med indbetaling af 100,- kr. på konto:
Reg. Nr. 2261 og Konto Nr. 3492 459 991
HUSK at oplyse navn på indbetalingen!
Frist for tilmelding: 1. april 2014
Tilmelding er bindende og udelukkende gældende når deltagerprisen er betalt.
Tilmelding sker efter ’først til mølle’-princippet og
der er et maks. deltagerantal på 55 personer.
Er der efter d. 1. april ledige pladser, vil det være
muligt, for personer med tilknytning til foreningen,
at deltage for 200,- kr. som dækker indgangsbillet og
bustransport.

FORVENTET DAGSPLAN
Afgang kl. 8:00 fra Virumhallen
Geels Plads 40, 2830 Virum.
Det er muligt at parkere på parkeringspladsen ved
Skovbakkens Børnehave ved siden af Virumhallen.
Forventet afgang fra Odense Kongrescenter kl. 15:00.
Forventet ankomst til Virum kl. 17:00.
Husk at følge med på foreningens hjemmeside:
www.jagt-lg.dk
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RIFFELSKYDNING

HHK Riffel
Træning og indskydning
Forår 2014
Mandage forbeholdes nye og uprøvede skytter, som ønsker instruktion.
Torsdage forbeholdes øvede skytter, som har kendskab til riffelskydning.

(sidste indskrivning en time før lukketid)
Ugedag

Dato

Sted

Information

torsdag

3. april

Hanebjerg

17:00 – 20:00

torsdag

10. april

Hanebjerg

17:00 – 20:00

mandag

14. april

Hanebjerg

17:00 – 20:00

torsdag

24. april

Hanebjerg

17:00 – 20:00

mandag

28. april

Hanebjerg

17:00 – 20:00

torsdag

1. maj

Hanebjerg

17:00 – 20:00

mandag

5. maj

Hanebjerg

17:00 – 20:00

torsdag

8. maj

Hanebjerg

17:00 – 20:00

søndag

11. maj

Hanebjerg

9:00 – 13:00

mandag

12. maj

Hanebjerg

17:00 – 20:00

torsdag

15. maj

Hanebjerg

17:00 – 20:00

mandag

19. maj

Hanebjerg

17:00 – 20:00

torsdag

22. maj

Hanebjerg

17:00 – 20:00

mandag

26. maj

Hanebjerg

17:00 – 20:00

mandag

2. juni

Hanebjerg

17:00 – 20:00

torsdag

5. juni

Hanebjerg

torsdag

12. juni

Hanebjerg

søndag

15. juni

Hanebjerg

mandag

16. juni

Hanebjerg

17:00 – 20:00

torsdag

19.juni

Hanebjerg

17:00 – 20:00

mandag

23. juni

Hanebjerg

17:00 – 20:00

torsdag

26. juni

Hanebjerg

17:00 – 20:00

mandag

30. juni

Hanebjerg

17:00 – 20:00

(Grundlovsdag)

Skydetid

17:00 – 20:00
17:00 – 20:00

Riffelprøve

8:00 – 16:00

For mere information se: HHKriffel.dk
Husk at følge med på foreningens hjemmeside:
www.jagt-lg.dk
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FLUGTSKYDNING
HOOJs bane ved Sjælsø er under ombygning og forventes desværre ikke at åbne før primo juni.
Men så også med en ny sportingbane som supplement til den eksisterende jagtbane. Det bliver rigtig
udfordrende. Jeg forsøger at finde en alternativ bane til vores lørdags-hyggeskydning.
Selinevej på Amager eller Langstrup ved Fredensborg er nærliggende muligheder.
Mere om dette i april.
Hilsen
Hans
Flugtskydningsudvalget

Københavns Flugtskytte Klub – Selinevej 9, 2300 Kbh. S
ÅBNINGSTIDER 2014
Mandag/Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Marts

Lukket

9:00-17:30

Lukket

Lukket

9:00-17:30

9:00-15:30

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

Juli

Lukket

9:00-20:00

14:00-20:00

14:00-20:00

9:00-17:30

9:00-15:30

August

Lukket

9:00-20:00

14:00-20:00

14:00-20:00

9:00-17:30

9:00-15:30

September

Lukket

9:00-19:00

14:00-19:00

14:00-19:00

9:00-17:30

9:00-15:30

Der er lukket alle helligdage og Sct. Hans aften lukkes klokken 17:30.
Se mere på www.claytarget.dk

Langstrup Flugtskydningsbane – Langstrup mose 1, Langstrup
ÅBNINGSTIDER 2014
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

Juli

Lukket

9:00-13:00

Lukket

16:00-20:00

Lukket

9:00-14:00

August

Lukket

9:00-13:00

Lukket

16:00-20:00

Lukket

9:00-14:00

September

Lukket

9:00-13:00

Lukket

16:00-20:00

Lukket

9:00-14:00

Se mere på agjagt.dk/flugtskydning-2

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