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Formanden har ordet
Endnu engang er en jagtsæson slut.
Vi er mange, der tænker tilbage på gode dage i terrænet sammen med
”gamle” jagtkammerater - og nye bekendtskaber er blevet gjort.
Gode oplevelser – som når den nye hund apporterer sin første hare eller
når nyjægeren, som er inviteret med på jagt, skyder sit første stykke
vildt – og det så lige netop er en sneppe.
Allerede først på året trådte den nye jagtlov i kraft. Tjek på Danmarks
Jægerforbunds hjemmeside omkring den nye lov.
https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2018/ny-jagtlovtradt-i-kraft/
Ligeledes træder der nye jagttider i kraft i den kommende sæson såvel
hvilke måneder jagten kan udøves som på hvilke tidspunkter. Nogle
arter vil kunne jages før solopgang, som hidtil ikke var muligt.
I skrivende stund er vi, jf. kalenderen, ”trådt ind” i forårsmånederne men ude er der stadig frostgrader om natten og sneen ligger der stadig.
Her i marts har vi alle fået en meddelelse fra Naturstyrelsen om, at det
nye jagttegn er på vej, men husk vi får kun det nye jagttegn, hvis vi
indberetter vildtudbytte – også selvom man ikke har nedlagt noget i
sæsonen. Det skal gøres via Mit jagttegn - Borger.dk
Foreningen tilbyder i lighed med tidligere forskellige aktiviteter i
foråret:




Hundetræning
Flugtskydning
Riffelskydning

Datoerne for de forskellige aktiviteter fremgår i dette blad – men følg i
øvrigt med på vores hjemmeside og vores Facebook side omkring disse.
Lige nu er der kun 2 måneder til rågereguleringen starter og d. 16. maj
går bukkejagten ind og i mellemtiden er der mange ting, der kan og skal

gøres dels indskydning af riflerne, terrænet gennemgås, skydetårne
efterses inden bukkejagten, er der nye rågekolonier mm.
Debatten omkring hjortevildtet lever i bedste velgående, såvel når
jægere mødes som når debatten kører i en tråd på f.eks. Facebook.
Meningerne omkring de nye jagttider, afskydningsproblematikken,
lokale jagttider og meget mere kan til tider medføre en livlig debat – og
det er efter min mening sundt og tyder på, at vi interesserer os.
Det er vigtigt, at vi giver vores meninger til kende overfor de personer,
der deltager i det forum, hvor disse ting besluttes – de kan ikke vide alt,
og derfor vigtigt at vi giver dem noget at arbejde med – og naturligvis
også komme med en konstruktiv kritik, når og hvis det er på sin plads.
Men lad os holde os til sagen og ikke blive personlige – det eneste der,
efter min mening vægter, er fakta baserede argumenter.
Peder Poulsen
Formand
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Lydigheds- og apporteringstræning
Foreningen tilbyder igen i år grundtræning og lydighedstræning.
Sted: Skanderborg Jagtforening, Vestermølle, Oddervej 82,
Skanderborg
Introaften: Tirsdag, d. 3. april kl. 19:00 i foreningens lokaler.
Vi vil gennemgå forløbet, hvilke
forventninger vi har og i særdeleshed
er vi interesseret i jeres
forventninger.
Husk at medbringe vaccinationsbog.
Husk ligeledes at tjekke jeres
hundeforsikring om der også er
figurantdækning, hvilket der skal
være når hunden føres til træning.
Denne aften er uden hund.
Vi træner herefter hver tirsdag aften
fra kl. 19:00 frem til & med tirsdag d.
12. juni, hvor vi holder afslutning
med nogle tilpassede prøver alt efter hundens alder og kunnen – og
naturligvis hyggeligt samvær.
Pris: Kr. 450,00
Tilmelding til:
Boye Laursen eller Peder Poulsen
Telefon: 22 61 6471 eller 5176 7913

 Pølseborde
 Smørrebrød
 Receptioner
 Kold buffet
 Varm buffet
 Anretning
Vi tilbyder næsten alt i:
Hjemmelavet pålæg, leverpostej,
spegepølse, Wiener- og grill pølser,
sylte og blodpølse m.m.

Hårby Slagteren IVS
Slagtermester Niels Juul Nielsen
Den Grønne Vej 1, Hårby
8660 Skanderborg
Telefon 86 52 39 33
www.hs-slagteri.dk

Lokale-udlejning
Vi tilbyder vores medlemmer at leje vores flotte lokaler for 1.000 kr. pr.
weekend. Lokalerne har plads og service til max 50 personer.
Henvendelse vedr. udlejning kan ske til Jens Erik Andersen på tlf. 91 86
00 08. Slutrengøring kan også aftales.
Jens Erik Andersen

Foreningstræf hver tirsdag
Hver tirsdag mellem kl. 10.30 og kl. 13.00 mødes medlemmer med lidt
ekstra tid i hverdagen til helt uforpligtende pral, snak og hygge, vi har
altid kaffe på kanden, kolde øl og vand i køleskabet og som regel kage
fra bageren.
Alle er velkomne, og alle har mulighed for at benytte sig at vore
muligheder i forbindelse med værktøj og værksted.
Boye Laursen

Medlems information
Har du interesse i at være medlem i Skanderborg Jagtforening, kan du
kontakte Danmarks Jægerforbund direkte på tlf.: 88 88 75 00 tryk
herefter 1 for medlemsregistrering, her skal du så blot oplyse vores
foreningsnummer: 3604 samt navn, adresse, fødselsdato, telefon og
mailadresse.
Er du født før 1949, kan du få et senior kontingent, her skal du også blot
kontakte Danmarks Jægerforbund med ovenstående information.
Du kan også kontakte Uffe Jakobsen på telefon 20 60 02 31 eller på
mail uffejakobsen@energimail.dk med ovenstående oplysninger.
Uffe Jakobsen

Bukkejagt 2018
..er et gratis tilbud til alle ung/nyjægere med egen riffel, som endnu ikke
har skudt deres første buk!
Du vil få følgeskab af en erfaren bukkejæger, som vil guide dig i
bukkejagtens spændende oplevelser, og som, hvis Jagtgudinden Diana
vil, ende med din første nedlagte buk!
Du skal ringe til Thomas Bak på mobil 61 30 18 41 og melde dig til, og
senere i april skal vi sammen ud og gøre klar til bukkejagten, hvor vi
skal fjerne lidt grene og lign!
Består du først riffelprøven i bukkejagten, så bare ring og sig til, så vi
kan få dig ud på bukkejagt!
Nedlægger du en buk, koster den 25,-kr. pr. kg. brækket vægt!
Ud over din riffel, er det godt med en alm. kikkert, samt en hætte som
dækker dit ansigt.
Knæk og Bræk

Jagtudvalget
Thomas Bak

Bøssemager
Nystrøm & Krabbe A/S
Randersvej 397 - 8380 Trige - Tlf.: 86 23 22 01

Hos bøssemager Nystrøm & Krabbe lægger vi vægt på at du som kunde
i vores butik får den allerbedste betjening og service.
Derfor har vi på vores værksted 3 fagudlærte bøssemagere og en lærling
ansat, til at servicere dit våben på et fagligt højt niveau.
Ligeledes har vi lagt vægt på at vi i butikken har det bedste sortiment i
både våben og ammunition samt beklædning, fodtøj og tilbehør.
Vores sortiment er sammensat således at der er gode varer i alle
prisklasser, så vi har varer til den unge jæger, såvel til den mere kræsne
kunde der ønsker det absolut bedste.

Riflen skal i fokus
En ny sæson nærmer sig, og det kan jo kun gå for langsomt med at
komme i gang, og det første der byder sig til, er jo som sædvanlig
rågereguleringen på kommunens arealer. Og i lighed med sidste år vil vi
starte fra Oddervej, på plænen foran Sarabjerg og Kildegården, på
hjemmesiden vil vi oplyse tidspunktet, når vi nærmer os maj.
Vi har igen i år mulighed for at indskyde vores salonriffel, eller luftriffel
på skydebanen i Skårup Oddervej 77, (lige ved siden af lossepladsen).
Erfaringerne fra sidste års indskydning, viser at det er overordentlig
vigtig at få testet de patroner som kommunen insisterer på at vi skyder
med, da de går meget forskelligt fra riffel til riffel.
Så kom endelig og se hvordan din riffel har det, med de patroner, og det
sker torsdag den 19. april fra kl 15.00 til 19.00. Ingen tilmelding, bare
mød op. Det koster 20 kr.
Jagtriflen skal jo også tjekkes, og i år har vi fået adgang til skydebanen i
Skibby, og den ligger på adressen Højbyhus 1A, 8462 Harlev. Dette
foregår i samarbejde med Stilling jagtforening. Vi kan skyde følgende
dage: 11. – 18. – 25. april og igen 2. maj og alle gange er det fra kl.
16.30 til kl. 20.00. Der er adgang til både 100 og 200 m bane, og der må
max skydes med 8mm ammunition og ingen mundings bremse. Her er
heller ingen tilmelding, bare mød op i det nævnte tidsrum. Det koster 50
kr.
Hjortebanen. Den 15. april skal vi til hjortebanen i Ørre, og vi har
adgang til den fra kl. 12.00 til kl. 14.00, og tilmeldingen foregår til
uffejakobsen@energimail.dk (senest 10. april) og betalingen på 100 kr
foregår på banen i Ørre og adressen derude er: Bredvigvej 8, 7400
Herning.
Om du er ny eller ”gammel” riffeljæger, så er træning vigtigt, og er du
ny, så er en tur på hjortebanen super godt for dig, så kom frisk med en
tilmelding.

Feltskydning. Vi vil som sidste år deltage i feltskydningen i kreds 3, og
i år er det søndag den 10. juni, og tidspunktet på dagen får vi tilsendt
senere. Prisen er 200 kr. Tilmelding til undertegnede
uffejakobsen@energimail.dk med medlemsnummer samt 200 kr. der
overføres til konto: Reg. 4727 konto. 4727302921.
Sidste år var vi to hold, og det var den herligste tur, med gode
jagtkammerater og skydning på mål og afstande som er særdeles
underholdende.
Den 25. august tager vi til Ulfborg, for at træne til løbende vildt på
grise- og hjortebanen. Fra kl. 9.30 – 11.30 skydes der på grisebanen og
fra 12 – 15 skydes der på hjortebanen.
Der vil blive grillet noget usundt og medbragt noget vi kan drikke.
Prisen for denne spændende oplevelse er 150 kr.
Tilmelding til Uffe Jakobsen 2060 0231.
Både til hjortebanen og feltskydningen vil vi lave noget samkørsel for
dem der interesseret.
På skydeudvalgets vegne
Uffe Jakobsen

Flugtskydning
Så er endnu en sæson veloverstået, vi håber at jeres træning med
haglbøssen har båret frugt og træfsikkerheden er blevet forbedret.
Hvordan er det gået med foranholdet ? har vores maskiner og den
nyindkøbte kaninkaster forbedret jeres færdigheder.
Vores mål er at kunne hjælpe alle nye som ældre jægere og at det skal
være sjovt, men også lærerig. Selvom du måske ikke er kommet på en
skydebane før, er det ingen hindring, vi er her alle for at hjælpe dig.
Vores instruktører vil gerne vejlede jer samt komme med fif til
forbedringer.
Kommer du alene, vil du også altid kunne finde nogle af følges med
rundt på banen.
Vi skyder fortsat på Ringklostervej 19, 8660 Skanderborg, og i år på
følgende datoer: 31. maj samt alle torsdage i juni, alle dage fra kl. 1821. Som sædvanlig kan der købes patroner, pølser samt øl og vand.

En opfordring til alle medlemmer, som ikke deltager i vores
arrangementer, kom og støt din forening og samtidig have en sjov aften.

Knæk og bræk i den kommende sæson
Boye Laursen

Jagttegnsundervisning
For at kunne bestå jagtprøven er der ret mange ting man skal have styr
på: lovstof, jagtformer, etiske retningslinjer, skudafstande mv. Meget af
det er teoretisk stof, hvor kursisterne sidder i foreningens lokaler med
lyttelapperne slået ud.
Vi ved dog godt at mandag aften i tidsrummet 19-21:15 ikke er det mest
optimale tidspunkt for de fleste til at sidde stille og lytte - man er faktisk
ofte ret brugt efter en arbejds- eller skoledag.
Derfor sørger vi også for, at der stort set hver gang er et praktisk
element i undervisningen.
Det kan være våbenhåndtering og våbenrens, vildt genkendelse og
memorering vha vendespil - eller et element som vi prioriterer hvert år:
forlægning af vildt. Så vidt det overhovedet er muligt skaffer vi et
nyskudt stykke råvildt til undervisningen. I år var vi så heldige at Peder
Poulsen kom forbi med et, men ellers plejer Ole Andersen at være
leveringsdygtig - og et enkelt år havde vi en kursist som kom med et der
var blevet ramt af toget.
Ole hænger vildtet op og fortæller mens han arbejder - både hvad han
gør, men også mere om kuglens påvirkning på vildtkroppen, vildtets
foderstand, vildthygiejne - og sygdomme, modning af kød - hvad gør
man og hvilke fordomme er der? - og meget mere. Ikke to gange er ens,
for det er også meget forskelligt hvad kursisterne spørger om. Som regel
er flere af dem oppe og prøve - og det er også oplagt at finde ud af
hvordan man stikker et dyr - og mærke hvordan det skal gøres.
Endelig bliver det også til til en snak om jagtformer og hundearbejde.
Hvis vi er rigtig “heldige” falder der også en flåt eller 2 af, og der bliver
en oplagt lejlighed til at snakke om borelia, og hvad man skal være
opmærksom på, når man nu begynder at færdes mere i naturen.
Vi oplever at aftenen har betydning for vores kursister - de husker
meget af det vi har snakket om, netop fordi det bliver gjort håndgribeligt
og synligt for dem. Tidligere foregik denne type mesterlære når man
som ung kom med på jagt før man fik jagttegn, men for mange af de
kursister vi har i dag, kommer de først afsted på jagt, når jagttegnet er i
hus. Det er ikke noget der er en del af deres kultur. Vi må derfor hjælpe

med denne mesterlære-oplæring - og en opfordring skal da også lyde til
jer der får nyjægere med på jagt: lad dem endelig prøve og hav god tid.
Vi har et fælles ansvar for at jagten fremover bliver drevet på en
fornuftig og forsvarlig måde, for selvom man har gået til undervisningen
hen over en vinter, er der stadig utrolig meget der skal læres, og de kan
absolut ikke det hele fra starten.
Så vær det gode overbærende eksempel - både når de kommer på jagt og
når de øver sig på lerduerne inden det rigtig går løs.
Tak på nyjægernes vegne.
Linda Kolling
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Jagtsæsonen 2017/18
Jagtsæsonen 2017/18 vil blive husket som en af de vådeste i lang tid.
Det våde vejr gør at hundene har sværere ved at få fært af vildtet, og vi
har haft færre tilmeldte jægere til jagterne, og dette kan vi også se på
vildtudbyttet!
I forenings regi er der i alt nedlagt 30 stykker vildt:











3 råvildt
1 ræv
4 harer
9 gråænder
6 skeænder
2 troldænder
1 krikand
1 blishøne
3 skovduer

Håber at rigtig mange vil deltage i jagterne til efteråret og vinteren
2018/19, også jer med jagthund, da vi har meget brug for jer og hunden!
Datoerne for ande og skovjagterne kommer i næste Apport og på
hjemmesiden sidst på sommeren!
Knæk og Bræk.
Jagtudvalget
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Fisketur
Skanderborg Jagtforening arrangerer igen i år en fisketur for hele familien,
lørdag den 12. maj fra kl. 7.00 til kl. 13.00 Resenbro Put & Take på
adressen Skellerupvej 73, 8600 Silkeborg.
Der vil igen i år være mange fine præmier. Pris inkl. pølser og præmier er
150 kr. Øl og vand kan købes.
Alle er velkomne og børn under 12 år gratis.
Tilmelding til Jens Erik på tlf. 91 86 00 08
Jens Erik Andersen

Få foreningsinformationer på SMS
Vi kan nu tilbyde vore medlemmer at få tilsendt informationer fra
foreningen omkring kommende
arrangementer og lignende på SMS.
Er du interesseret i at modtage SMS,
kan du tilmelde dig gruppen ved at
sende SMS til Henrik Helbo på 51 39
94 94.
Henrik Helbo

Andejagt på Skjern Enge
....... Eskild, du skal have 100 patroner med !, lød det fra Palle Jensen,
da jeg ringede til ham for at aftale de sidste detaljer omkring turen til
Skjern Enge.
Havde jeg ikke kunnet sove om natten i dagene op til turen, var det nu
helt umuligt. Forventningens glæde er ofte den største, men jagtdagen
på Skjern Enge levede i den grad op til mine forventninger, og havde
jeg været bare lidt bedre skydende, ville der have været flere, især
krikænder på paraden – MEN, jeg fik min Brunnakke (Pibeand), og det
var hele turen værd; den manglede jeg (også) på mit CV.
Palle Jensen var inviteret til at holde et foredrag på Skanderborg
Jagtforenings generalforsamling i oktober, et foredrag, der bl.a.
omfattede hans mange jagtoplevelser på Skjern Enge. Jeg var så heldig
at vinde lodtrækningen om et gæstekort, til en jagtdag den 17.
november, udloddet af Palle Jensen.
Endelig bliver det den 17. november, og da vi ankommer til
parkeringspladsen ved diget ud mod engene ved middagstid, står det
hurtigt klart, at vi ikke vil blive alene om jagten denne smukke
efterårsdag. Der holder allerede et par biler på pladsen, og i løbet af et
par timer er parkeringspladsen fyldt. 20-25 forventningsfulde jægere og
næsten lige så mange hunde venter på at komme ud på post.
Ventetiden bliver brugt på en tur på diget, hvorfra der er en fantastisk
udsigt over de oversvømmede enge. I kikkerten ser vi i hundredevis af
gråænder, krikænder, skeænder, brunnakker og gæs, der raster og
fouragerer på engene. Det er således med stor spænding, at vi trækker i
waders og fylder lommerne op med patroner og gør klar til
eftermiddagens og aftenens jagt.
Andejagten på Skjern Enge er velorganiseret – man går samlet ud på
post, på klokkeslæt og skydning starter, på klokkeslæt.
Jeg har for år tilbage været på jagt på Værnengene og oplevet fine
andetræk; men det her overgår alt, hvad jeg tidligere har oplevet. I
hundredevis af ænder letter fra engene, da vi går ud på post, det er

primært krikænder og brunnakker, enkelte flokke af gråænder og
skeænder. Det er et vidunderligt scenarie, der, sammen med det tunge
terræn at vade i, får pulsen helt op i det røde felt. Palle finder to gode
poster til os og stiller hjælpsomt det transportable skydeskjul op for mig.
Nu er det kun at vente på at det bliver skydetid.
Masser af krikænder jager hen over os som projektiler, men vi må vente
lidt endnu, inden der må skydes. Så får jeg endelig go tegnet fra Palle,
og jeg kryber sammen bag skjulet. De første skud lyder, og jeg ser flere
ænder falde. Krikænder hvirvler bogstaveligt talt om ørerne på mig, de
kommer fra alle retninger, og jeg leverer de første af eftermiddagens
forbiere. Ænder bagfra, råber Palle, og jeg når lige akkurat at få mig
vendt, ser 4 brunnakker komme i fin højde og skyder til den forreste, der
går forendt i baljen, Palles Kleiner Münsterländer apporterer på fineste
vis og Palle overrækker mig højtideligt den smukke Pibeandrik – min
eftermiddag og aften er reddet.
Palle skyder et par krikænder og en grågås, og jeg skyder forbi. Det
ventede aftentræk udebliver af en eller anden grund, måske er vejret for
godt eller vinden kommer fra det forkerte hjørne.
Jeg får ikke brugt 100 patroner,
men jeg har haft en
kongeoplevelse i godt selskab.
Tak til Palle Jensen for
uovertruffent selskab og
hjælpsomhed dagen igennem.

Med jægerhilsen
Eskild Jensen
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Vi har fået et aktivitetsudvalg
Som noget nyt har Skanderborg Jagtforening fået et aktivitetsudvalg. I
skrivende stund består udvalget af 3 personer. Udvalget er dog ikke en
fast størrelse, alle er velkomne til at byde ind med forslag til aktiviteter
og arrangementer.
Det er ikke aktivitetsudvalgets opgave at konkurrere med foreningens
øvrige udvalg, men snarere være brobygger/inspirator til aktiviteter og
arrangementer i foreningen.
Vi har allerede afviklet vort første arrangement – et foredrag med
Henrik Vestergaard Hove-Nielsen, Hundekonsulent i Danmarks
Jægerforbund og et deltagerantal på ca. 30 personer. Det synes vi i
udvalget er rigtig fin opbakning.

Aktivitetsudvalget påtænker at afholde månedlige klubaftener. Der vil
være et tema for hver aften, og der vil være rigelig plads til almindelig
hygge, snak, jægerpral osv. Nedenfor datoerne og tema for de første 2
klubaftener:



25. april 2018: Noget om våben, vedligeholdelse, tips til
indskydning af riffel osv.
30. maj 2018: Se en ræv blive strejfet.

Vi håber naturligvis på stor opbakning og deltagelse til vore
arrangementer.
Med Jægerhilsen
Aktivitetsudvalget

Konkurrence om jagt ophold i Sydafrika
Du kan nu helt gratis deltage i konkurrencen om et gavekort fra African
Trophy Pursuit. Gavekortet består af et 6
dags jagt ophold i det nordlige Sydafrika
med alt betalt inkl 3.000 kr som frit kan
bruges til jagtbare dyr på prislisten.
For at deltage skal du blot aflevere en kuvert
med dit fulde navn og tlf nummer i
foreningens postkasse på Vestermølle.senest
den 30. april, konkurrencen er kun for
foreningens medlemmer.
Vinderen vil umiddelbart efter deadline få
direkte besked.
Gavekortet er eksl flybillet og kan ikke indløses til kontanter. Se mere
på hjemmesiden omkring konkurrencen.

Nyt Nyt medlemstilbud på jagtrejser
Vi har som jagtforening fået flere attraktive tilbud på jagtrejser til
forskellige lande.. P.t. har vi modtaget tilbud til:
 Sydafrika, pürsch eller anstandjagt på alle afrikanske arter.
 Letland, drivjagt på bl.a. elg, krondyr, vildsvin og råvildt
 Tjekkiet, drivjagt på bl.a. krondyr, vildsvin, råvildt og muflon.
Er du interesseret i jagt i andre lande,
kan du nu på hjemmesiden finde mere
information og kontaktoplysninger på
disse medlemstilbud på de forskellige
destinationer.

www.skanderborg-jagtforening.dk

Rågeregulering 2018
Så skal vi snart ud og regulere rågeunger, og vi håber i år at rigtig
mange vil deltage i denne spændende udfordring det er at spotte ungerne
højt oppe i træerne, når de sidder mindst en halv meter fra reden!
Sidste år talte vi 1143 reder i Skanderborg. Der blev skudt 802
rågeunger, incl.50 stk. ved Porskær i Galten, og dette skulle vi meget
gerne overgå i år, da bestanden er stigende, og flere borgere er generet
af fuglenes skrig!
Følg med på hjemmesiden i april hvornår vi starter op efter den 1.maj15.juni.
Hvis der ikke kommer nyt vedr. ammunition, skal vi bruge Z LANG 1,9
gr.(se på hjemmesiden i april om kommunen gir ammunition i år!)
Lyddæmper må bruges. Jagttegn skal forevises hver gang!
Det koster 20 kr. pr. gang at deltage, og der er ingen tilmelding!
Vi mødes også i år ved Skvæt Mølle på Oddervej!
De rågeunger du skyder, må du tage med hjem gratis!
Knæk og Bræk
Thomas Bak
Jagtudvalget

Aktivitetskalender
April
Hundetræning intro
Riffelindskydning
Hjorte banen
Riffelindskydning
Salonriffel (indskyd.)
Riffelindskydning
Klubaften (Våben)

Tirsdag den 3.
Onsdag den 11.
Søndag den 15.
Onsdag den 18.
Torsdag den 19.
Onsdag den 25.
Onsdag den 25.

19.00-21.00
16.30-20.00
12.00-14.00
16.30-20.00
15.00-18.00
16.30-20.00
19.00-21.00

Peder
Uffe
Uffe
Uffe
Uffe
Uffe
Eskild

Maj
Riffelindskydning
Fiskekonkurrence
Klubaften (Ræv)
Flugtskydning

Onsdag den 2.
Lørdag den 12.
Onsdag den 30.
Torsdag den 31.

16.30-20.00
07.00-13.00
19.00-21.00
18.00-21.00

Uffe
Jens Erik
Eskild
Boye

Juni
Flugtskydning
Vestermølle Marked
Feltskydning
Flugtskydning
Flugtskydning
Flugtskydning

Torsdag den 7.
Søndag den 10.
Søndag den 10.
Torsdag den 14.
Torsdag den 21.
Torsdag den 28.

18.00-21.00
10.00-17.00
09.00-15.00
18.00-21.00
18.00-21.00
18.00-21.00

Boye

August
Hjorte/grise banen

Lørdag den 25.

09.30-15.00

Uffe

Boye Laursen
Jens Erik Andersen
Uffe Jakobsen
Peder Poulsen
Eskild Jensen

Uffe
Boye
Boye
Boye

22 61 64 71
91 86 00 08
20 60 02 31
51 76 79 13
22 76 91 96

www.skanderborg-jagtforening.dk

Udlejning af mobile skydeanlæg
Foreningens medlemmer kan leje mobilt skydeanlæg.
Pris: 200 kr. pr. dag pr. maskine.
Kan evt. lejes med instruktør, pris 500 kr. for 3 timer, derefter 200 kr.
pr. time.
Lerduer skal købes af foreningen. Pris 1,00 kr./ stk., dog minimum 200
stk.
Haglbøsse kan lejes af foreningen. Pris 200 kr. Udlejes kun med
instruktør.
Patroner kan købes af foreningen, pris 40 kr./25 stk.
Den ansvarlige lejer skal sikre sig at det mobile skydeanlæg/udstyr er i
orden, når anlægget modtages og afleveres.
Kontakt Ole Andersen på 20 59 45 08 for yderligere information og
booking.

www.skanderborg-jagtforening.dk

