Dansk Land og Strandjagt
Hjemmesiden www.dls-jagt.dk
På Dansk Land og Strandjagts hjemmeside kan du få
oplysning om foreningen. Læse om emner der har
betydning for den almindelige jæger, samt links til
mange jagtrelaterede hjemmesider.
Vores netmester er: Martin Lund Olesen Island.
E-post: webmaster@dls-jagt.dk

Dansk Land og Strandjagt er en landsdækkende
jagtorganisation med ca. 30 lokalafdelinger i hele
landet.
Vores fornemmeste målsætning er, at skabe bred
forståelse i den danske befolkning for ansvarlig jagt til
glæde for kommende generationer af aktive
naturelskere.
Vi arbejder for: Biologisk velfunderede jagttider på
alle arter af jagtmæssig interesse. En seriøs og
forståelig jagtlovgivning. Færrest mulige geografiske
restriktioner (reservater, fredninger osv.), og mindst
mulig bureaukrati i behandlingen af de ansvarlige
brugere af naturen.
Dansk Land og Strandjagt blev stiftet som en reaktion
på planerne om en sammenlægning af de tre
eksisterende jagtforeninger. Disse planer blev realiseret
i 1992 under navnet Danmarks Jægerforbund.
Dansk Land og Strandjagt er derfor et alternativ til den
store jagtforening. Danske jægere har et demokratisk
valg, der er ingen grund til ikke at være medlem af en
af de to landsdækkende jagtorganisationer. For
fremtidige jægere er det vigtigt, at så mange jægere
som muligt organiserer sig, som modvægt til de mange
naturorganisationer, der ønsker indskrænkninger i
jægernes hobby.
Medlemskab
Som medlem af Dansk Land og Strandjagt får du
mulighed for at vedligeholde de færdigheder og den
teori, du har lært på dit jagtkursus. Det kan ske ved at
deltage i landsforeningens, eller de enkelte
lokalforeningers aktiviteter. Det kan f.eks. være
fællesjagter, træningsskydning, hundetræning, kurser,
eller møder. Derudover modtager du bladet ”jagt og
Jægere”, der udkommer hver anden måned. Den
aktuelle pris for et medlemskab i Dansk Land og
Strandjagt, kan du finde på vores hjemmeside
”www.dls-jagt.dk” . Ved et medlemskab er du samtidig
forsikret.
Gratis medlemskab
Du kan være gratis medlem det første år, efter du har
bestået jagtprøven. Tilbudet gælder de jægere, der
henvender sig.

Tidsskriftet ”jagt og Jægere”
Dansk Land og Strandjagt udgiver Tidsskriftet ”jagt”,
der udkommer den 15. i februar, april, juni, august,
oktober og december. ”Jagt” er for jægere, skrevet af
jægere, og indeholder jagtberetninger, jagtnyheder,
vildtbiologiske forskningsresultater, og lovgivning,
samt foreningens mange aktiviteter.
Redaktør af tidsskriftet ”jagt og Jægere” er:
Troels Egeskjold Åmosen 2 5600 Fåborg
Tlf. 62601094
E-post: redaktion@dls-jagt.dk
Forsikring
Som medlem af Dansk Land og Strandjagt, har vi
tegnet en forsikring der dækker det erstatningsansvar
Dansk Land- og Strandjagt kan pådrage sig i forbindelse med sine aktiviteter, herunder:
- Flugt- og skiveskydning
- Jagtsti og markprøver
- Indskydning af jagtvåben
- Instruktionskursus
Forsikringen dækker endvidere medlemmernes
personlige ansvar i forbindelse med nævnte aktiviteter,
herunder også udenfor Dansk Land- og Strandjagts
eget regi.
Anden ansvarsforsikring (fx. medlemmernes jagtforsikring/private ansvarsforsikring) dækker dog forud for
nærværende ansvarsforsikring, hvilket der er taget
hensyn til i præmieberegningen.
Dansk Flugtskydningd Forbund
Dansk Land og Strandjagt er medlem af DFF.
Dansk Land og Strandjagts sekretariat
Tarmvej 117 6893 Hemmet
Forenings Tlf. 61609292
E-post: post@dls-jagt.dk
Landsformand
Finn Madsen
Vestergade 44 9900 Frederikshavn
Tlf. 40593883
E-post: formand@dls-jagt.dk
Landskasserer & medlemsregister.
Asta Poulsen
Tarmvej 117 6893 Hemmet
Tlf.75 28 02 72/30225272
E-post: kasserer@dls-jagt.dk
Dansk Land og Strandjagts girokonto 7789 102907 - 4

