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Peder Poulsen
Rønnebærvænget 8, 8660 Skanderborg
Telefon:
51 76 79 13
E-mail:
pedercmpoulsen@gmail.com

Næstfm.

Ole Andersen
Knudsvej 31, 8680 Ry
Telefon:
20 59 45 08
E-mail:
ingvar@city.dk

Kasserer

Jens Erik Andersen
Havesangervej 3B, 8660 Skanderborg
Telefon:
91 86 00 08
E-mail:
bjel3004@gmail.com

Sekretær

Daniel Johansen
Skanderborgvej 37, 8680 Ry
Telefon:
40 90 04 84
E-mail:
djo@inox.dk

Bestyrelse

Uffe Jakobsen
Serrildslevvej 67, Tvingstrup, 8700 Horsens
Telefon:
20 60 02 31
E-mail:
uffejakobsen@energimail.dk
Henrik Helbo Laursen
Vestervangsparken 7, 8355 Solbjerg
Telefon:
51 39 94 94
E-mail:
helbohenrik@gmail.com
Thomas Bak
Granhøjen 166, 8660 Skanderborg
Telefon.
61 30 18 41
E-mail:
thomas_bak@hotmail.com

Suppl.

Paw Frost
Eskild Jensen
Niels Christian

Udvalgene i Skanderborg Jagtforening
Jagt
Thomas Bak (K)
Uffe Jakobsen
Ronny Johannesson
Paw Frost
Hunde
E. Boye Laursen (K),
Peder Poulsen
Skyde
E. Boye Laursen (K),
Uffe Jakobsen
Henrik Helbo Laursen
Ole Andersen
Brian Løfgren

Tlf.: 61 30 18 41

Tlf.: 22 61 64 71

Tlf.: 22 61 64 71

Unge og nyjæger
Daniel Johansen

Tlf.: 40 90 04 84

Blad/SMS
Henrik Helbo Laursen

Tlf.: 51 39 94 94

Hjemmeside
Thomas Bak
Paw Frost

Tlf.: 61 30 18 41

Vestermølle
Jens Erik Andersen

Tlf.: 91 86 00 08

Jagttegnsundervisning
Ole Andersen

Tlf.: 20 59 45 08

(K) Kontaktperson til bestyrelsen

Formanden har ordet
En ny jagtsæson starter om ganske kort tid.
Tidligt op og ud efter svømmeænderne – eller ud i hochsitzen efter
hjorten.

Måske kan man i samme omgang være heldig, at få noteret sæsonens
første ræv i jagtjournalen.
Vi ser frem til endnu en sæson med naturoplevelser og mange timer
sammen med gode jagtkammerater.
I det seneste år har jægerne i Danmark dog fået lidt at tænke over, og
det er 2 ting, der fyldt meget i debatten i de trykte medier og diverse
sociale medier, nemlig stramningen af knivloven og de lange
sagsbehandlingstider hos de 2 våbencentre hos politiet i henholdsvis
Holstebro og Taastrup.
Mht. knivloven arbejdes der fra Danmarks Jægerforbund side hårdt for
at få lovliggjort en række knive til jagtbrug igen og personligt har jeg
også kontaktet et par folketingsmedlemmer i samme sag, og de lovede
at arbejde for jægerne.
De seneste forlydender går ud på, at den nuværende justitsminister tager
loven op til revurdering, når Folketinget samles igen til oktober.
I foråret talte jeg med flere af vores medlemmer, der udtrykte deres
frustrationer over de lange sagsbehandlingstider for at få fornyet
våbentilladelse, våbentilladelse på ny riffel eller lyddæmper.

Pt. er der +4 ugers behandlingstid på tilladelser til jagtvåben – og skal
man til udlandet skal man regne med mindst 3 uger behandlingstid til et
våbenpas.
Centeret i Holstebro har et servicemål på 10 dage – så der er stadig lang
vej igen.
Også her er Danmarks Jægerforbund aktiv – og derfor endnu 2 gode
grunde til, at hverve de jægere, der ikke er medlemmer af en forening
under Danmarks Jægerforbund – til at blive medlem af vores forening,
når I træffer dem under efterårets jagter. 
Hen over efteråret afholder vi en række foreningsjagter – andejagter i
september – efterfulgt at kombinerede ande- & skovjagter i oktober,
november, december og januar.

Hold øje med datoerne i dette blad og naturligvis på vores hjemmeside
og Facebook side (husk lige at gå ind og ”Like” vores Facebookside),
hvorved du får information direkte ud på din egen side.
I februar 2016 fylder vores forening 85 år.
Der arbejdes på et socialt arrangement i den forbindelse og så snart det
ligger fast vil det blive annonceret.
Knæk & bræk til alle!
Peder Poulsen
Formand

-

Lydigheds- & appoteringstræning
Jagtforeningen afholdt vanen tro et forårskursus i lydighed og
apportering.
Som vanligt var der pænt fremmøde – med en overvægt, af hvalpe- &
unghunde, men da vi er godt dækket ind med instruktører og hjælpere,
kunne vi dedikere det nødvendige antal instruktører til de enkelte hold.
Der var nye ansigter blandt deltagerne, kendte ansigter med nye hunde
og endelig kendte ansigter med kendte hunde.
Vi havde således en række gode aftener, hvor der kunne spores tydelig
fremgang fra den 1. aften indtil den sidste, hvor vi også afsluttede med
prøver tilpasset de enkelte klasser – og hygge omkring grillen i haven
bag vores foreningslokale.
Vi ser frem til næste forår.
På hundeudvalgets vegne

Peder Poulsen

Ungjæger/Nyjæger Bukkejagt 2015
Vi har i år for første gang haft et tilbud til vores ung/nyjægere i
Skanderborg/Stilling Jagtforeninger, om at komme på bukkejagt i
Junge’s Plantage!
Vi havde fået lov af kommunen til at opstille 2 skydetårne! Der var 2
steder hvor afstanden til naboer og jernbanen på 130 m. kunne
overholdes!
Skydetårnene blev bygget så der var plads til 2 personer, en jagtleder,
samt en ung/nyjæger!
Vi havde 6 meget interesserede ung/nyjægere som var med til at opstille
de 2 skydetårne i starten af maj!
Og i løbet af de 2 måneder bukkejagten stod på var 4 af disse på
bukkejagt flere gange!
1 nåede desværre ikke at få sin våbentilladelse, og 1 havde for travlt
med arbejde! Der er set flere ræve, harer, rå’er med og uden lam, samt
flere små bukke dog uden kuglefang!
Den 23. maj mødtes jagtleder Ronny Johanneson og ung/nyjæger Jan
Wallentin Andersen lidt over kl. 04.00 om morgenen og fulgtes ad til
tårn 2, Kl. 05.05 ser Jan en stor ”morder” buk komme bagfra. Der var
meget stille den morgen, og de sad musestille i skydetårnet mens
bukken passerede forbi venstre om i få meters afstand, og gik videre ned
i nogle graner uden at vende bladet til!
Selvom det var lang tid før brunsten, brugte Ronny bukkekaldet nogle få
gange, og nu kom bukken ud på sporet neden for skydetårnet på 20m.
afstand med bladet til, Jan trykker med det samme, og bukken falder for
en flot bladkugle 20m. inde i buskadset!
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Et stort tillykke til Jan med den flotte gamle ”morder” buk, som målte
23 og 23,5 cm på stængerne, og en stor tak til alle i Jagtudvalget for
jeres store hjælp og indsats for at det kunne lade sig gøre!

På Jagtudvalgets vegne
Thomas Bak
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 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 Slagtehus Aps
Slagtermester Niels Juul Nielsen
Den Grønne Vej 1, Hårby
8660 Skanderborg
Telefon 86 52 39 33
Telefax 86 52 18 10

Foredrag med erfaren schweissfører
Schweissregistret har over 30 år på bagen. Aldrig har der været så
mange eftersøgninger i regi af registret som nu, og Schweissregistret er
en bragende succes!
Det er ikke de jægere, som bruger schweisshundene, der kan gøre skade
på jagtens image, det er de jægere, som ikke bruger dem! Som jægere er
vi etisk og moralsk forpligtiget til at tage forsvarlig hånd om de
situationer, hvor vildtet ikke som forventet forender i skuddet. Derfor er
stigningen i antallet af eftersøgninger udtryk for en øget ansvarlighed
hos jægerne. Når det gælder vores småvildt, løses eftersøgningerne fuldt
forsvarligt af jægernes egne egnede apporterende hunde, men når der er
skudt til klovbærende vildt, som ikke ligger synligt forendt, så er det
rigtige valg de legitimerede hundeførere!
Den yderst erfarne og kompetente koordinator og hundefører Flemming
Thune-Stephensen vil fortælle om sine oplevelser som hundefører, hvad
vi som jæger skal være opmærksomme på og hvordan vi skal forholde
os samt dele ud af sin store viden omkring skudtegn og eftersøgning i al
almindelighed.
Arrangement: Vestermølle, torsdag den 24. september 2015 kl. 19.
En aften alle jægere vil finde interessant og spændende.

Foredrag med Jørgen Skouboe Møller
Vi har været så heldige at kunne booke Jørgen Skouboe Møller, kendt
fra de populære programmer Nak & Æd.
Naturmanden Jørgen Skouboe er
blandt andet kendt fra
”Frilandshaven ” og ”Nak & Æd”
på DR2, hvor han med stor iver og
smittende engagement har
præsenteret os for nye og
spændende måder at bruge både
haven og naturen på. I alt er det
gennem årene blevet til over 100 programmer på DR2 om det at være
aktiv i og med naturen.
Jørgen Skouboe vil fortælle om sit arbejde med programmet Nak & Æd
samt nordens vildt, og noget om hans holdninger til jagt. Hvorfor hedder
det Nak & Æd? Smager en husmår godt? Og hvorfor er der så mange
der kigger med? Det får vi svar på i foredraget.
Info om Jørgen Skouboe, autodidakt, født 1952 i Råsted ved Randers:
Lige siden Jørgen har kunnet holde en økse i hånden, har han brugt den
til alt fra træfældning til hovedkapning af hønsene i baghaven. I 1977
kom Jørgen til DR, hvor han gennem mange år arbejdede sammen med
blandt andet Poul Thomsen.
Arrangement: Vestermølle, onsdag den 10. februar 2016 kl. 19.
Tilmelding er nødvendig til Jens Erik Andersen på 91 86 00 08.

Riffelskydning
I forbindelse med indskydningen i foråret i Vingsted, oplevede vi en
god tilslutning til arrangementet, og vi kunne mærke at mange, især nye
riffelskytter, fik meget ud af det, så det er et tiltag der kommer igen
næste forår.
Vi var i juni måned til feltskydning i Hevring, og vi kunne stille med 9
mand. Her prøvede vi blandt andet at skyde fra en pram på en sælskive
og en gås. Der var derudover de mere normale skiver på afstande fra
50m til 300m, og jeg kan kun anbefale at man deltager i en sådan
skydning mindst én gang om året, da det giver et godt indtryk af, hvad
man kan, når det er jagt. Når det så foregår med muntre jagtkammerater
bliver det en herlig dag.
Der var i øvrigt også mulighed for at aflægge bjørneprøven, hvilket de
fleste da også prøvede, og to mand gik derfra med bredere smil en de
andre. Hvorfor gå til bjørneprøve ? Fordi den er der og så får vi testet
vores begrænsninger.
I august måned var vi i Ulfborg for at skyde til løbende vildt, igen et
arrangement som var godt besøgt, samt en unik træning.
Der er ingen riffel arrangementer her i efteråret, men til næste forår og
forsommer vil vi arrangere mindst det samme som i dette år, og vi håber
at mange vil deltage, så vi sammen kan dygtiggøre os til de jagt-stunder
der kommer.
Riffel skydning kræver træning, ligesom haglskydningen for etik er jo
ikke noget der kun foregår i sofaen, sæt handling bag ordene.
Med håbet om at alle får en god jagtsæson, knæk og bræk.
Med jægerhilsen
Uffe Jakobsen

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

Nye medlemmer
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.
Du kan også kontakte Jens Erik Andersen på telefon 91 86 00 08 eller
på mail bjel3004@gmail.com med ovenstående oplysninger.
Jens Erik Andersen

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.

Unge og nyjæger udvalg
Nu har vi fået en ny flok ”Jægere” gennem vores jagttegnshold og fra
andre steder.
Nu da du har bestået, starter du på en meget vanedannende livsstil.
Hvis du har svært ved at komme op kl. 0600 for at komme på arbejde.
Så bare vent til du skal op kl. 03.30 for at komme på gåsejagten her til
september. Du vågner inden uret ringer. Alt er pakket aftenen inden,
men alt bliver lige tjekket en ekstra gang, bare lige for at være sikker.
Men alt dette er det hele værd, når man står og kigger på solopgangen,
ser alt det alle andre ikke får at se samt hører gæssene i det fjerne. Nu
gælder det, alt det du har øvet dig i, afstand og ikke mindst at ramme
dem.
Jagtlisten kan alle ny jægere komme på. Den bliver brugt af foreningens
medlemmer, der mangler en jæger til en jagt eller blot gerne vil tilbyde
ny jægere mulighed for en jagtoplevelse.
Jeg ringer rundt til dem der er på listen og videreformidler kontakten.
For at komme på listen eller brug for en jæger, kontakt mig på
mail: djo@inox.dk eller på telefon 40900484.
Knæk og bræk
Daniel Johansen
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Flugtskydning
Sommerferien er nu overstået. Forårets fem flugtskydninger blev afviklet
over al forventning, stor tilstrømning og mange nye ansigter deltog.
Vores afskærmning til skydepladserne blev en stor succes, skytterne fik
mere ro og kunne fokusere på en bedre våbenhåndtering og deraf et større
antal ramte duer.
Der skal lyde en stor tak fra bestyrelsen til medlemmerne omkring jeres
opbakning til arrangementerne, samt jeres respekt omkring vores parole
med at alkohol og skydning nydes adskilt.
Lidt malurt kom der alligevel i bægeret. Vi havde en meget uheldig
oplevelse, da vi var ved at pakke sammen efter en af de sidste skydninger.
Vores maskiner stod på traileren og instruktørerne ville skifte batterier i
de trådløse fjernbetjeninger samtidig med at jeg stod tæt på traileren. En
af maskinerne blev udløst og kastearmen ramte min arm, jeg var meget
heldig, men en tur på skadestuen kunne ikke undgås. Derfor følg altid de
klare instrukser I får, hvis I lejer vores maskiner, eller når I deltager i
vores arrangementer. De ligner legetøj, men det er det ikke.
Med hensyn til flugtskydning i efteråret, har vi været så heldige at kunne
lave en aftale med Palle Jensen omkring 2 skydninger i september, vi
skyder på adressen Horsensvej 165, Tebstrup, 8660 Skanderborg, tirsdag
den 8. og 22. september, begge dage starter vi kl. 17 og slutter 19.30.
Mød op og få pudset formen af til den kommende sæson, som altid kan
der købes ammunition, øl/vand og pølser.
Husk at tilmelde jer SMS service, således i får informationer omkring nye
tiltag og lignende.
Knæk og bræk for den nye sæson
Boye Laursen
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Jagttegnskursus, (tilmelding)
Kurset er direkte målrettet at kunne gå op til Naturstyrelsens teoretiskeog praktiske prøve i foråret 2016. Undervisningen gennemgår emner
inden for vildtkendskab, våbenkendskab, skydning, jagtloven og
færdigheder i jagt og revirpleje.
Derudover vil der også være en del praktisk træning i forhold til
våbenhåndtering, afstandsbedømmelser og øvrige jægerfærdigheder
som rensning af våben og forlægning af vildt. Det obligatoriske
våbenkursus er inkluderet.
Ud over undervisningen på mandage vil der være et par skydninger,
som vil finde sted på 2 lørdage i løbet af foråret.
I tillæg til kursusgebyret vil der være udgifter til skydninger, ca. kr. 200,
samt pris for bogen, der skal benyttes i forbindelse med undervisningen.
Udgiften til undervisningsbogen vil være kr. 500-700.
Undervisningen foregår i Jagtforeningens lokale på Vestermølle,
Oddervej 80.
Mandage kl. 19.00-21.15
Start 26. oktober.
Pris: 1.770 kr.
Tilmelding: Linda Kolling, tlf. 2537 4239 eller FOF´s tlf. 8652 1018.

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

Generalforsamling
Der indkaldes til generalforsamling, torsdag den 8. oktober kl.18.30 i
Skanderborg Jagtforenings lokaler på Vestermølle, Oddervej,
Skanderborg.
Foreningen er vanen tro vært ved et måltid mad.
Tilmelding er nødvendig til Jens Erik Andersen, tlf. 91 86 00 08 senest
den 4. oktober.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære
generalforsamling.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af én revisor og én revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen
(formanden eller kassereren) i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingens afholdelse.

Peder Poulsen

Vildt bankospil
Skanderborg Jagtforening gentager succesen fra de forrige år og
afholder igen Vildt bankospil på Vestermølle mandag den 7. december
kl. 19.00
Boye Laursen

Efterårsjagter – Hørning Jagtforening
Hørnings jagter afvikles på følgende datoer:
Søndag, den 11. oktober
Søndag, den 15. november
Søndag, den 6. december
Søndag, den 10. januar

kl. 09:00
kl. 09:00
kl. 09:00
kl. 09:00

Mødested: Kærvej i Hørning, tilmelding er obligatorisk og følger
samme tidspunkter som de øvrige jagter.
Thomas Ryberg – Telefon: 86 92 44 09

Parole ved foreningens fællesjagter
Velkomst:
Jagtlederen byder velkommen. Det er vigtigt, at de fremmødte ikke er i
tvivl om, at deres deltagelse i jagten er værdsat.
Jagttegn:
Her må der ikke være nogen slinger i valsen, der må ikke gåes på
kompromis. Intet gyldigt jagttegn – ingen deltagelse i jagten den dag. –
Og det gælder alle. I forbindelse med fremvisning af gyldigt jagttegn
sker afregning for deltagelse i jagten til jagtleder.
Orientering om jagtdagens forløb:
Jagtlederen orienterer om antal såter, og hvordan disse påtænkes drevet.
Der gøres opmærksom på antal hundeførere og skytter.
Hvad må der skydes:
Jagtlederen er her øverste myndighed. Der skydes efter jagtloven – eller
han beslutter, at der på dagen eksempelvis kun skydes til råvildt i
udvalgte såter og i andre kun til flyvende vildt. Vær præcis i
formuleringen – ingen må være i tvivl om, hvad der er blevet sagt.
Signalering:
Vigtigt at alle deltagere informeres om signaler for jagt begynd og jagt
slut. Det kan være hornsignal eller andet, blot må ingen være i tvivl om
signaleringen.
Opførsel på post og mellem såterne:
Det er jagtlederens pligt at instruere i, hvordan man opfører sig på vej til
en post (vær stille), og hvordan man forholder sig på posten (let på
hatten og hils på naboposten – og igen - vær stille). Det er god skik at
lette på hatten (som tak), når man får anvist en post. Mellem såterne har
alle knækket bøssen og patronerne er taget ud.
Skudafgivelse/sikkerhed:
Det VIGTIGSTE punkt i parolen. Det er vigtigt, at alle jægere og hunde
kommer helskindet hjem fra jagten. Så - ingen lave skud (under 45°) til
flyvende vildt. Ingen lave skud til løbende vildt ind i såten i drevets

retning. Ingen skud på lange hold – råvildt kun i sideskud og max. 15
meter, flyvende vildt max. 25 meter.
Etik:
Vildtet skal vises respekt – jagtlederen skal tydeligt gøre opmærksom
på, hvordan det skudte vildt skal behandles: man smider ikke vildtet på
jorden – det lægges.
Efter skuddet:
Hold øje med, hvor det skudte vildt falder, er det dødskudt eller
anskudt? Dette er vigtigt, når hundeføreren skal sende hunden ud.
Råvildt: Alt påskudt råvildt betragtes som anskudt indtil det modsatte er
bevist, så hold nøje øje med evt. skudtegn og marker anskudssted, dette
er vigtigt når hunden skal i arbejde. Der tilkaldes altid schweiss hund til
anskudt råvildt, dette foretages for skyttens regning.
Patroner:
Tomme patronhylstre samles op og afleveres ved jagtens afslutning til
jagtleder.
Tilmelding
Kan ske til den pågældende jagtleder fra mandag til torsdag i
tidsrummet fra kl. 18.00 – 20.00 i samme uge som den pågældende jagt
afvikles. For jagter på onsdage er tilmelding senest tirsdag kl. 20.00.
For at kunne deltage i jagten skal man være medlem af foreningen.
Mødetid er minimum15 minutter før det anførte tidspunkt. Mødested:
Vestermølle foran laden, Oddervej 82, 8660 Skanderborg

Aktivitetskalender
September
Andejagt
Flugtskydning
Andejagt
Andejagt
Flugtskydning
Foredrag Schweiss
Andejagt

Søndag den 6.
Tirsdag den 8.
Onsdag den 16.
Søndag den 20.
Tirsdag den 22.
Torsdag den 24.
Søndag den 27.

05.30-09.00
17.00-19.30
18.30-1 ½ esn
05.30-09.00
17.00-19.15
19.00-21.00
18.30-1 ½ esn

Ronny
Boye
Paw
Uffe
Boye
Jens Erik
Thomas

Oktober
Generalforsamling
Ande- og Skovjagt
Andejagt

Torsdag den 8.
Lørdag den 10.
Søndag den 25.

18.30-22.00
06.00-13.30
15.30-1 ½ esn

Jens Erik
Paw
Ronny

November
Skovjagt
Trofæopmåling
Andejagt

Lørdag den 14.
Tirsdag den 24.
Søndag den 29.

08.00-15.00
14.00-22.00
14.30-1 ½ esn

Uffe

December
Bankospil
Ande- og skovjagt
Andejagt

Mandag den 7.
Lørdag den 5.
Søndag den 13.

19.00-22.00
07.00-13.30
07.30-10.00

Boye
Ronny
Thomas

Januar 2016
Skovjagt
Lørdag den 9.
Skovjagt (Gule ærter) Lørdag den 23.

09.00-13.30
09.00-12.30

Uffe
Thomas

Februar 2016
Foredrag Nak & Æd Onsdag den 10.

19.00-21.00

Jens Erik

Boye Laursen
22 61 64 71
Thomas Bak
61 30 18 41
Jens Erik Andersen 91 86 00 08

Paw

Uffe Jakobsen
20 60 02 31
Paw Frost
40 68 83 33
Ronny Johanneson 25 78 54 31

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

