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Formanden har ordet
Foråret står for døren. Vi har haft en mild vinter, men en meget
blæsende vinter og ikke mindst efterår, hvor vi har oplevet 2 kraftige
storme.
Storme, der har været hårde ved skovene, og har væltet en del træer.
Der er ved at blive ryddet op i skovene, og det er et arbejde, der vil
fortsat vil stå på hen over foråret.
Imidlertid betyder det også, at det giver nogle åbne steder i skoven,
hvilket vildtet vil nyde godt af, hvilket vi jægere forhåbentlig også vil
nyde godt af.
Det er også her i foråret, at tanken omkring bukkejagten skærpes, og
forberedelserne er i gang.
Skydetårne og skydestiger skal ses efter. Grene skæres ned, således
de ikke forstyrrer skudfeltet. Riflen skal ses efter og der skal
foretages kontrolskydninger inden det d. 16. maj går løs.
Vi har alle modtaget brev fra Naturstyrelsen i marts. Vildtudbyttet
skal indberettes. Husk det nu. Det er vigtigt for os alle og den
fremtidige jagt.
Jagttidsforhandlingerne er blevet afsluttet med et resultat, vi som
jægere godt kunne have ønsket os noget bedre, men som i alt politik,
er det et spørgsmål at kunne få det bedst mulige ud af det og ifølge
forhandlerene var det det bedste man kunne få ud af det.
Placeringen af Jægerforbundets fremtidige hovedkvarter, Jagtens
Hus, der i efteråret og vinteren, har givet anledning til en del debat, er
nu på plads og det for os i Skanderborg Jagtforening, det bedst
mulige sted, nemlig på Kalø.
Det er en stor investering, der skal foretages og mange er i tvivl om,
hvorvidt det kan finansieres fornuftigt og om den fremtidige økonomi
kan holde. Vi må gå ud fra, at der styr på disse ting ,og at der har
været professionelle folk indover såsom banker, revisorer med mere.

Vores hundetræning startede d. 25. marts med en introduktionsaften
på Vestermølle. Denne aften var uden hund – hvorefter vi fortsætter
frem til begyndelsen af juni, hver tirsdag aften kl. 19:00.
Vi afvikler i foråret flugtskydning – 5 gange i alt – fordelt over
aftener i april, maj og juni.
Hold øje med vores hjemmeside og Jægerforbundets hjemmeside og
ikke mindst her i Apport, da tillægget med foreningsmeddelelser i
JÆGER ikke længere trykkes og sendes med ud – en ting, der blandt
vores medlemmer har givet anledning til klager.
Dette blev bragt op på det seneste Kredsmøde, og det blev pålagt
Jægerforbundets bestyrelse, at det blev taget op på det kommende
repræsentantskabsmøde, for at få det tilbage i bladet.
Det kan vi kun støtte!
Mange af vores medlemmer benytter sig af det – ikke kun de lokale
arrangementer men også for landsækkende arrangementer såsom
hundeprøver, hundekonkurrencer, skydearrangementer, som man
ikke ville være opmærksomme på.
I alle ønskes alle et godt forår og sommer.
Knæk & Bræk
Peder Poulsen
Formand
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Fisketur
Skanderborg Jagtforening arrangerer igen i år en fisketur for hele
familien, lørdag den 10. 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
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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

Lokale-udlejning og nye medlemmer
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.
Har du interesse i at være medlem i Skanderborg Jagtforening, kan
du ligeledes henvende dig til Jens Erik Andersen.
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

På jagt i Sverige januar 2014
Det var ikke min første jagttur til Sverige, men alligevel kneb det
med at sove i dagene op til afrejse – af bare spænding! Og sådan skal
det vel også være.
Vi ankom til vores base i Släthult en sen aftentime, efter en næsten
700 km lang køretur.
Foran os lå 3 jagtdage med vildsvin,
elg, kronvildt, dåvildt og råvildt på
terrænet.
Det er svært at komme ud af
soveposen kl. 05:30, en iskold
januar morgen, i en jagthytte, der
kun opvarmes af en åben pejs, der er gået ud i løbet af natten; men
varm kaffe, en lille skarp og morgenmad hjælper på det.
Vi er 6 forventningsfulde jægere, og en utålmodig ruhår ”Steffi”, der
glæder sig til at komme i gang med 3 dages jagt.
Steffi går flere gange med hals - det er vanvittigt spændende at lytte
til en drivende hunds halsen - men i det vanskelige terræn lykkes det
hende ikke at drive noget frem til skytterne.
En jagtturs kvalitet skal ikke måles på antal stykker nedlagt vildt –
det er samværet og naturoplevelsen, der betyder noget – og den var
uovertruffen på denne tur.
Vi så elg (en gigantisk skovltyr), kronvildt, vildsvin, der dog ikke gav
nogen skudchancer – på turens sidste dag måtte en rå dog lade livet
for en velplaceret bladkugle.
Tre jagtdage i Sverige går alt for
hurtigt – heldigvis er der ikke så
lang tid til den 16. august.
Med jægerhilsen/Eskild Jensen

Jagttegnselever 2013/2014
Denne sæson er vi igen en flok der mødes i klubbens lokaler kl. 1921.15 mandag efter mandag. I år er vi endt med en skare på 24
jagttegnselever: en herlig blanding af unge elever fra ungdomsskolen
og mere modne FOF-kursister: 6 kvinder og 18 mænd - og de
knokler.
Denne sæson blev nemlig endelig den hvor Naturstyrelsen fik gjort
alvor af flere års intentioner om at forny jagtprøven. Den største
ændring er, at en bestået jagtprøve ikke automatisk giver lov til at gå
på jagt. Nu skal der, lig modellen for riffel, bestås en praktisk
skydeprøve før nye jæger bliver sluppet fri.
Prøven hedder haglskydeprøve og bliver obligatorisk for alle der
fremover ønsker at tage jagttegn og efterfølgende komme til at gå på
jagt - og det uanset nogle udelukkende skulle have interesse i jagt
med riffel. Haglskydeprøven skal bestås af alle der nyerhverver
jagttegn.

Med en bestået jagtprøve får man ret til at købe gevær og patroner,
som man lovligt kan opbevare og træne med på skydebanen, så man
kan få et solidt grundlag for at kunne bevise sin træf-sikkerhed ved

aflæggelsen af haglskydeprøven. Der er ikke krav om at man skal
bestå haglskydeprøven inden for et bestemt tidsrum efter bestået
jagtprøve, så der vil helt sikkert i fremtiden være nogle som "kun" må
skyde på lerduer og ikke efter levende vildt.
Denne ændring har dog ikke medført store ændringer i den måde vi
underviser på, da vores elever jo også tidligere har skullet ud og blive
gode skytter efterfølgende. Den undervisningsmæssige største
ændring har været i vægtningen af vildtkendingen. I mange år har
denne træning nærmest været en "vildt-genkendelse" da billederne
som kursisten kunne blive mødt af i prøven på forhånd var kendte.
Det var ikke et nemt arbejde, da der er arter nok at huske, samt at
kunne adskille fra hinanden, men det er nu blevet yderligere skærpet.
Fra den kommende prøveperiode vil jagttegnsaspiranterne ikke
længere møde billeder til jagtprøven, som de før har set. Nu skal
deres artbestemmelse være så god, at de bestemme et stykke vildt ud
fra dets kendetegn på et billede, der ikke tidligere har været
offentligt, og man skal jo ikke have set ret mange billeder af
eksempelvis svømmeænder, for at vide at hunnerne ligner hinanden
ganske meget.
Godt nok vil der stadig være tre valgmuligheder til hvert billede, men
der er ikke skåret ned i antallet af arter, så det er for at sige det mildt:
et ret stort stykke arbejde at tage jagttegn i dag.
Naturstyrelsen siger dog, at de ikke ønsker, at der er færre der består,
men at deres mål udelukkende har været at sikre bedre uddannede
jægere, der ved hvad de har med at gøre.
Vi har et godt hold i år, som tager træningen alvorlig, men det er jo
først når vi har haft alle oppe, at vi kan udtale os om hvor meget
svære prøven er, samt vurdere og vi vægter vores undervisning
rigtigt.
Ole og Linda
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På jagt i november
Jeg havde inviteret min gode jagtkammerat, Thomas Bak, med til
fællesjagt på vores jagtareal og samtidig sagt til ham, at han gerne
måtte tage sin riffel med. Vi ville efter jagten sætte os ned i skoven.
Vi ankom til skoven omkring kl. 09:00, hvor vi mødte de øvrige
medlemmer og gæster. Efter morgenmad i hytten gik vi igang med
fællesjagten i fint efterårsvejr.
Vi i hundedrevet, måtte arbejde for "føden" eftersom stormen i
oktober havde lagt en del træer ned, men det var det værd, da skoven
bød på et varieret udvalg af vildt: Råvildt, fasan, hare og ikke mindst
en del snepper.
Thomas, en anden af vores gæster og
jeg havde heldet med os og fik hver
vores sneppe.
For den anden gæsts vedkommende
var det hans første stykke vildt, så
han måtte igennem den traditionelle
ceremoni.
Efter frokosten satte Thomas og jeg os ned i skoven. Thomas på
engen og jeg med udsigt til t-krydset.
Omkring kl. 14:40 viste der sig en lille då, der kom fra vest, men da
jeg havde besluttet mig for at skyde et stykke råvildt eller en hjort,
hvis den måtte komme for, undlod jeg at skyde.
Kort efter gik den ind i skovstykket mod nord. Nogle minutter efter
dukkede et stykke råvildt op i bunden af skovvejen mod nord. Riflen
op, skød - dyret tegnede, men forsvandt ind i skovstykket mod øst.
Efter et par minutter gik jeg ned for at se efter dyret - og da jeg kom
derned sprang et stykke råvildt først mod nord og derefter mod vest.
Pokkers - havde jeg skudt forbi?
Derefter lød der skud fra øst, hvor Thomas sad.

For enden af skovvejen, hvor rådyret havde stået kunne jeg
konstatere, at der var hår på skudstedet og tydeligt kugleslag.
Jeg fandt mobilen frem og ringede den lokale schweisshundefører op
og han vil køre straks.

Det viste sig, at Thomas havde skudt en då, sandsynligvis den der var
forbi hos mig tidligere
Dåen blev bragt op til hytten og Thomas gik igang med at brække
dyret.
I mellemtiden var schweisshundeføreren ankommet omkring
solnedgang. Vi gik ned til skudstedet, hvorefter han gik i gang
Det eneste jeg kunne gøre var at vente ved hytten.
20 - 30 minutter senere ringede min mobil og schweisshundeføreren
kunne kort meddele ,at jeg nu skulle til at brække et dyr.
Et bukkelam lå forendt ca. 100 meter fra skudstedet i skoven mod
øst. Dyret, jeg så efter skuddet løbe mod vest, havde været råen.
Efter en øl og en sludder måtte vi til at pakke bilen om - der straks
omdøbes til "vildtvognen" med 1 då, 1 bukkelam og 2 snepper - og
ikke mindst 2 glade jægere på vej hjem til Skanderborg!

Peder Poulsen

Rågeregulering 2014
Så nærmer tiden sig for årets rågeregulering 2014!
Jagtforeningerne i Skanderborg kommune skal igen i år stå for at
regulere rågeunger,og her har vi brug for din hjælp!
I 2013 fik vi skudt 494 rågeunger,og det er en del mindre end i 2012
hvor vi fik 1064 stk!Det skyldes bla. At vi mistede kolonien ved
Sølund,samt at vi en del steder kun må regulere med luftgevær
cal.5.5 og derover!
Ellers er det salonriffel cal.22!
Desuden er der fældet en del trær i Dyrehaven/Stadion,som gør at
kolonierne er noget spredte,og med færre reder!
I år er der også trær som er væltet i orkanen Bodil,og det spreder
rågekolonierne,og der er ikke så mange i hver koloni!
I starten af april skal vi i jagtudvalget ud og tælle reder,og det bliver
spændende at se om stormene har lavet om på rågernes kolonier!
I skal følge med på hjemmesiden www.skanderborgjagtforening.dk sidst i april og se hvornår vi starter i maj!
Med hensyn til lyddæmper,skal i selv følge med i om de nye regler
herfor bliver vedtaget!
KNÆK OG BRÆK
Thomas Bak

Indskydning af riffel.
Riffeludvalget har taget kontakt til Stilling Jagtforening og indledt et
samarbejde som muliggør at vores medlemmer, kan tilmelde sig de
arrangementer som Stilling arrangerer i år, herunder indskydning af
riffel men også jagtfeltskydning:
Indskydning , mærkeskydning
Lørdag den 5. april 2014 kl. 9.00-15.00 i Nr. Snede,
indskydning og mærkeskydning.
Søndag den 10. maj 2014 kl. 9.00-15.00 i Nr. Snede,
Formiddag: Indskydning og mærkeskydning.
Indskydning i Allingåbro:
Onsdag den 16. april kl. 17.00, indskydning af cal .22, indskydning
på 100m og indskydning på 200m, (elektronisk markering).
Jagtfeltskydning.
Søndag den 25. maj 2014 kl. 10.00-16.00 på skyttecenteret i Ulfborg
Terræn 1.Der skydes i hold á 5 skytter. Holdpris kr. 500, som betales
på dagen. Antal skud: 48-50 stk., afstande: 40-300m.
Hjælpemidler findes på banerne.
Tilmelding kræves.
For yderligere informationer omkring ovenstående kan Gert Nielsen
(Stilling Jagtforening) kontaktes på 86 94 84 95 eller 40 11 25 92.

Riffeludvalget

Stofmærker
Du har mulighed for at købe vores stofmærker med
foreningslogo, ved kontakt til Jens Erik Andersen
på tlf. 91 86 00 08 kan disse erhverves for 75 kr.
Jens Erik Andersen

Unge og nyjæger udvalg
Nu er det blevet forår og tid til jagtprøven for de nye
jagttegnsaspiranter (nye medlemmer).
Tillykke til jer der har bestået.
Vi glæder os som forening til at hjælpe jer i gang med denne
fantastiske verden.
Husk nu at komme så meget på skydebanen som mulig, vis vildtet
den respekt. Det er nu træningen skal gøres, ikke på det levende vildt
til efteråret.
Støt op om foreningsskydedage både flugt- og riffelskydning.
Vi skal til efteråret have en hyggelig lørdag, hvor I skal partere et
råvildt og tilberede det på grillen. Dato følger i næste blad.
Sidste år fik vi gang i ”Mangler du en jagtmakker”, men der er stadig
plads til mange flere på denne liste.
Hvis du kunne tænke dig at komme på denne liste, giv besked på
mail djo@inox.dk eller sms 4090 0484
Skriv ”Navn, telefonnr. og betegnelse ny- eller ungjæger”
Regler findes på hjemmesiden under udvalg.
Husk at tilmelde dig SMS update.
Der kan jo komme nye tiltag, som ikke kan nå at komme i bladet.

Knæk og Bræk
Daniel Johansen
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Flugtskydning
Vi skriver 2014 – foråret er på vej, vinteren er overstået (hvis den
overhovedet har været der).
Flugtskydningssæsonen starter onsdag den 30. april. Vi må igen
bruge Halrisvej 8 i Vitved, tæt ved den gamle Restaurant Stilling Sø.
Vores 8 maskiner er i tip top stand og klar til den kommende sæson.
Jagtforeningen håber at vores medlemmer møder talstærkt frem
ligesom sidste år, det var rigtig godt at se så mange medlemmer
mødte frem, nye som gamle.
Desværre kan vi ikke annoncere efterårsskydninger endnu, vi har p.t.
ikke fundet et egnet sted. Vores formand og Henrik Helbo skal have
et møde med kommunen i den kommende tid, for at genundersøge
mulighederne på kommunal jord. Jeg selv prøver også at finde et
egnet sted til os.
Jeg vil gerne slå et slag for de nye jagttegnselever og ”unge” jægere,
som ikke kommer så meget på jagt. Benyt jer at vores instruktører,
som står klar til at hjælpe jer. De ”gamle” jægere gerne jer også gerne
et par tips. Så mød endelig op.
I år vil der hver aften være en ansvarlig på terrænet, således der ikke
vil forekomme ”tomme” maskiner. Ingen andre end personer fra
skydeudvalget må ”fylde” maskiner op, da der kan opstå farlige
situationer, hvis dette ikke respekteres.
Vi skyder følgende onsdage fra kl. 18-21, den 30. april, 7. maj, 21.
maj, 28 maj og 4 juni. Der vil kunne købes patroner, øl og vand samt
pølser.
Mød op og støt din forening og samtidig hold din træning ved lige.
Boye Laursen

Jagttegnskursus for sæsonen 2013/2014 er
snart ved at være forbi
En flok nye jægere springer ud!
Jeg har en søn på 15 år. Han vil selvfølgelig være jæger lige som sin
far, farfar og farbror. Hvad gør man så for, at tilmelde sig til
jagttegnsundervisningen i Skanderborg jagtforening?
For det er selvfølgelig her det skal foregå, alt andet er utænkeligt.
Jeg siger til Rasmus: orienter dig, på foreningens hjemmeside. Og
hvad finder man her? Ingenting.
Så må vi vente til „Apport” udkommer i efteråret, her står det siger
jeg til Rasmus. Men hvad gør det, her står heller ingenting.
Og hjemmesiden kan stadig intet fortælle omkring jagttegnskursuset.
Tiden går, junior kan nu fortælle, at de er startet på undervisningen i
nabokommunen. Han er nu ved, at blive lidt utålmodig. Forståeligt
nok.Noget må gøres nu. Da jeg fra mange jagtklubsarrangementer
ved, at vores næstformand Ole Andersen er en af underviserne, er der
ikke andet at gøre end at ringe til Ole.
Vi får som altid, en god snak og Ole fortæller: hvis man er 18 år eller
mere skal man tilmelde sig hos FOF. Er man under 18 år, kan man
tilmelde sig hos skanderborg ungdomsskole og her igennem er
undervisningen gratis.
Rasmus bliver tilmeldt næste formiddag. En bekræftelse kommer
følgende dag, med oplysning om, at undervisningen starter følgende
mandag. Skønt nu „køre” det.
Jeg ringer selvfølgelig tilbage til Ole og fortæller ham, at Rasmus er
kommet med på„ holdet”. Jeg spørger Ole om en „Gammel” mand /
Jæger må sidde med ved undervisningen og får svaret ja. Resultatet
er, at vi møder to generationer til undervisningen.
Blad og hjemmeside udvalgene har lovet mig, at de fremover vil
annoncere om, hvor og hvordan man melder sig til
Jagttegnsundervisning i vores Jagtforening. Tak for det.
Fra efterfølgende mandag har undervisningen kørt, med 24 elever på
holdet. Og sikke en undervisning, hel fantastisk.
Det er helt utroligt, at Linda og Ole på samme hold, kan undervise
alle fra unge piger og drenge på 15 år til gamle mænd der har

passeret de 50.
Vi møder hver mandag, til en meget velforberedt, spændende og
afvekslende undervisning.. Hver gang er vi vidt omkring fra teori
med vildtkending, sikkerhed på jagt, love og paragraffer til praktisk
våbenhåndtering og jagtetik.
En aften kom der en stor kasse ind i lokalet, Kassen blev tømt og
hvad var der i den? Vinger fra alle mulige ænder.
Opgaven denne aften gik ud på, at finde ud af hvilken and, den
pågældende vinge var en del af. Alle var enige om, at det var rigtig
spændende. Fantastisk ide.

Til undervisningen kommer der også „fremmede” og fortæller om
hvad de kan og beskæftiger sig med. Her skal bla. nævnes:
 Skytten fra Rye Nørreskov gods, Bernd Büsche der fortalte
om godsets historie, om vildtet og skoven. Bernd havde to
skytte elever og nogle skudte mufflon med. Med de
medbragte dyr, viste Eleverne og Bernd os hvordan vildt skal
forlægges. Meget spændende. Det er altid en fornøjelse, at se
folk der kan deres håndværk og det kunne de.
 Daniel Johansen fra vores Unge og nyjæger udvalg, kom en
aften og fortalte om hvad udvalget arbejder med.
Det var rigtig spændende. Der må blive stor tilslutning til de
arangementerne udvalget holder.

Grundet det store hold, 24 elever, deles eleverne mange gange op i 2
grupper. Den ene gruppe er idet store lokale hvor Linda underviser
vildtkending, love og paragraffer.Gruppe 2 er i køkkenet og neden
for trappen. Her trænes i våbenhåndtering.
Det er fantastisk, at se den udvikling der sker med jagttegnseleverne
fra den første gang de får en jagtbøsse i hånden, og knapt ved
hvordan den skal holdes og så til i dag, hvor de to lørdage har været
hjemme hos Rasmus og jeg, for at skyde til lerduer med „rigtige”
patroner. Der var vist kun to skuldre og en pegefinger der blev lidt
blå.
Lige så spændende er det også at se hvordan eleverne nu kan kende
vildtarterne fra hinanden. De kan kendetegnene og ved hvordan de
kan se forskel på eks. Sortand og Fløjlsand. Pas på med, at udfordre
de nye jægere. De er bare gode. Spørgsmålet er om du kan „klare”
dig i en evt. duel i vildtkending.
De nye jægere er klar, til sæsonen her i 2014. De får deres jagttegn i
begyndelsen af sommeren.
Det er med Jagttegn som med kørekort, man har tilladelsen men skal
først til at lære hvordan det foregår i virkeligheden. Det er her vi
„gamle” jægere kommer ind i billedet.
Tag nu og invitere de unge mennesker, med på jagt. Det er den eneste
måde de lærer det på. Og hvor mange gange, mangler vi ikke lige en
skytte eller to, når vi går på jagt?
Kontakt Skanderborg Jagtforenings Unge/Nyjægerudvalg. Her er en
liste med navne på Unge og Nyjægere, som gerne vil med på jagt.
Brug dem. De unge mennesker, skal også med ud for at fodre vildtet.
De skal lære, hvornår og hvordan. Brug de unge mennesker,
aldersforskel er kun to tal der trækkes fra hinanden. Og når de gør
det, får vi et tredje tal og hvad kan det bruges til? Ingen ting.
Linda & Ole, tak for et rigtig godt jagttegnskursus og jeres enorme
engagement.
Poul Daugaard

Aktivitetskalender
April
Flugtskydning
Hundetræning

Onsdag den 30.
Hver tirsdag

18.00-20.50
19.00

Boye
Peder

Maj
Flugtskydning
Fisketur
Flugtskydning
Flugtskydning
Hundetræning

Onsdag den 7.
Lørdag den 10.
Onsdag den 21.
Onsdag den 28.
Hver tirsdag

18.00-21.00
07.00-13.00
18.00-21.00
18.00-21.00
19.00

Boye
Jens Erik
Boye
Boye
Peder

Juni
Flugtskydning

Onsdag den 4.

18.00-21.00

Boye

Boye Laursen
22 61 64 71 Peder Poulsen
Jens Erik Andersen 91 86 00 08

51 76 79 13

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 en mail til Thomas Bak på thomas_bak@hotmail.com eller
sende SMS til Henrik Helbo på 51 39 94 94.
Henrik Helbo

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 40 97 10 89 for yderligere information og
booking.

www.skanderborg-jagtforening.dk

