Velkommen til
Danmarks Jægerforbund
www.jaegerforbundet.dk
Molsvej 34
8410 Rønde
Tlf. 88 88 75 00
post@jaegerne.dk

Derfor skal du være
medlem
Jagt er aktiv naturforvaltning.
Jo mere og jo bedre natur – jo mere og jo bedre jagt.

• Kun som medlem kan du få indflydelse på jagtpolitikken i Danmark.
• Kun som medlem får du landets største og bedste jagtmagasin
Jæger 11 gange om året – gratis.

Når du bliver medlem af Danmarks Jægerforbund, bliver du en del af
et stærkt interessefællesskab. Du yder samtidig et værdifuldt bidrag
til organisationens arbejde for mest mulig jagt og natur.

Danmarks Jægerforbunds
mission er at varetage
jægernes interesser,
formidle viden og yde
service for at give gode
oplevelser, medvirke til
en bedre natur og bevare
retten til jagt.

• Kun som medlem bliver du en del af et stærkt interessefællesskab,
der videreudvikler dig som jæger.
Derfor skal du være medlem af Danmarks Jægerforbund!
Husk de første 3 måneder er gratis.
Nyt grej? Find det i Jæger. Danmarks største og mest læste
jagtmagasin. Gratis for medlemmer.
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Indflydelse
Som medlem af Danmarks Jægerforbund er du med til at give organisationen styrke og forhandlingskraft, når vi kæmper for mere jagt og
natur.
Retten til at gå på jagt i Danmark er ikke en selvfølge. Det er en ret,
vi som jægere til stadighed skal kæmpe for at fastholde.
Jægerforbundet er en af landets største grønne interesseorganisati
oner, og som sådan er det vores vigtigste opgave at fremføre jægernes
holdninger til såvel jagten som naturforvaltningen i almindelighed.
Jo flere medlemmer, jo mere indflydelse kan vi opnå, når vi lokalt,
nationalt og internationalt arbejder for at få maksimalt indflydelse på
alle de beslutninger, der er med til at sætte rammerne for jagten.
Apport! Du henter både viden og inspiration
i Danmarks Jægerforbund.
Som medlem af Danmarks Jægerforbund
har du indflydelse på jagtens fremtid.

Indsigt
Som medlem af Jægerforbundet får du adgang til en enorm mængde
viden om jagt, vildt og natur.
11 gange om året modtager du medlemsmagasinet Jæger, der er
landets ubetinget største jagtmagasin. Jæger indeholder både de
bedste jagthistorier, nyheder fra jagtens verden og opdateret viden
inden for jagt, vildt og natur til inspiration for vores medlemmer.
Også på www.jaegerforbundet.dk kan du hente opdateret viden.
Meget ligger offentligt tilgængeligt, mens andet kræver, at du logger
ind på medlemssiderne.
Du kan også følge Jægerforbundet på Facebook, YouTube, LinkedIn,
Twitter og Instagram.
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Interessefællesskab

Bliv
medlem
– de første tre måneder er gratis
Det er nemt at blive medlem af Danmarks Jægerforbund. Udfyld indmeldelsesblanketten og send den til Jægerforbundet. Portoen er betalt.

Uanset om du er erfaren jæger eller netop har bestået jagtprøven,
er Jægerforbundet stedet, hvor du kan dele dine interesser med lige
sindede.
I de over 850 lokale jagtforeninger, der er landet over, får du adgang
til et værdiskabende netværk og et interessefællesskab med andre
jægere.
De lokale jagtforeninger udbyder forskellige aktiviteter, arrange
menter og kurser, der giver dig mulighed for at udvikle dig som jæger.
Du finder tilbud om alt fra hunde- og skydetræning over jagthornsblæsning til sociale arrangementer med det nedlagte vildt som
omdrejningspunkt.

Navn:
Efternavn:
Adresse:
Postnr.:

By:

Tlf.:
E-mail:

Søger du mere specialiserede kurser, er Danmarks Jægerforbund
også stedet. Hvert år tilbyder vi et omfattende kursusprogram med
medlemsrettede kurser f.eks. inden for natur- og vildtpleje, våben og
skydning, specialiseret hundearbejde, jægerhåndværk og vildt som
råvare.

Fødselsdato og -år:

Formålet med alle kurserne er at varetage vores medlemmers jagtlige
interesser i enhver henseende samt at højne dit vidensniveau.

(Udfylder du ikke feltet, fortsætter du som direkte medlem af Danmarks
Jægerforbund.)

Hvilken lokal jagtforening, ønsker du at være medlem af, når dit
prøvemedlemskab udløber?

Tilmelding til betalingsservice

Tag på kursus
i Danmarks
Jægerforbund
og bliv en endnu
bedre jæger.
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Når dit prøvemedlemskab udløber, vil du modtage et girokort fra os.
Det første girokort er gebyrfrit. Herefter vil opkrævninger på girokort blive
pålagt 25 kr. i ekspeditionsgebyr. Derfor anbefaler vi, at du tilmelder
betalingen til betalingsservice via din bank.

Det med småt

Vær opmærksom på, at du kun har begrænsede rettigheder, mens du er
prøvemedlem. Et prøvemedlemskab giver dig f.eks. ikke stemmeret eller
mulighed for at deltage i diverse kvalifikationer, prøver, mesterskaber mv.
Disse fordele får du først, når du bliver ordinært medlem efter de 3
måneder.
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Molsvej 34, 8410 Rønde

Danmarks Jægerforbund
+ + + 25344 + + +
9993 Jylland USF B

Indflydelse, indsigt
og interessefællesskab
- Derfor skal du være medlem af Danmarks Jægerforbund
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