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Rønnebærvænget 8, 8660 Skanderborg
Telefon:
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E-mail:
pedercmpoulsen@gmail.com

Næstfm.

Ole Andersen
Knudsvej 31, 8680 Ry
Telefon:
86 89 02 18 - 40 97 10 89
E-mail:
ingvar@city.dk

Kasserer

Jens Erik Andersen
Havesangervej 3B, 8660 Skanderborg
Telefon:
86 52 32 00 – 91 86 00 08
E-mail:
bente.mouritsen@mail.dk

Sekretær

Uffe Jakobsen
Serrildslevvej 67, Tvingstrup, 8700 Horsens
Telefon:
20 60 02 31
E-mail:
uffejakobsen@energimail.dk

Bestyrelse

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

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

Tlf.: 51 76 79 13

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
Vestermølle
Jens Erik Andersen
(K) Kontaktperson til bestyrelsen

Tlf.: 61 30 18 41

Tlf.: 91 86 00 08

Formanden har ordet
Waidmannsheil alle…!
I skrivende stund – sidst i juli – midt i sommeren, og hvilken
sommer, hvor mange tænker på, at jobbet skal genoptages efter
ferien, Skanderborg Festivalen står lige for– starter jagtsæsonen om en
god måned.
Det bliver en jagtsæson med nye jagttider på eksisterende vildtarter,
men der er også kommet nye til bl.a. invasive arter.
Personligt kunne jeg godt have ønsket mig en bedre aftale omkring
jagttiderne, f.eks. at ænderne generelt havde en jagttid fra september til
og med januar.
Som formanden for forbundet skrev i et indlæg på hjemmesiden, var det
ikke den bedste aftale, men den bedst opnåelige.
Det må vi bøje os for.
I forbindelse med dette års rågeregulering fik vi efter lang tids
diskussion endelig tilladelse til igen at anvende salonriffel kaliber 22.lr.
Desværre kom tilladelsen først i slutningen af maj.
Ikke desto mindre blev der reguleret mere end 1100 rågeunger. Et fint
resultat efter omstændighederne.
Vi har en klar forventning om, at reguleringen i 2015 resultatmæssigt
bliver bedre, da vi fra dag 1 kan regulere med salonriffel, og derved er
der flere af vores medlemmer, der kan indgå i reguleringen.
Jagtens Hus skal stå færdig i 2015 – og det placeres som bekendt ved
Kalø. Et supersted efter min mening, da navnet Kalø er kendt i
jagtkredse og i videnskabskredse i store dele af Europa.
Bestyrelsen for Skanderborg Jagtforening besluttede på et
bestyrelsesmøde i juni, at Skanderborg Jagtforening skulle donere kr.
10.000,- til etableringen af Jagtens Hus.

I forbindelse med dette års repræsentantskabsmøde i Kolding, var
foreningen repræsenteret, og vi var blevet indstillet til årets jagtforening
sammen med andre foreninger.
Vi blev ikke blandt de 3 første, men vi fik en anerkendelse i form af et
gavekort på kr. 5.000,- til afholdelse af et lokalt kursus indenfor
jægerhåndværket.
I 2013/2014 har der været gennemført jagttegnsundervisning efter den
nye form. Det har givet udfordringer for vores undervisere, men som
sædvanlig har de med stor dygtighed ført kursisterne op til den
obligatoriske prøve med gode resultater. Der er dog stadig udfordringer,
da de nye jagttegnsløsere skal op til en skydeprøve før de kan gå på jagt.
Underviserne gør, hvad de kan for at hjælpe de nye jægere, det sidste
stykke, så de kan komme med på jagt i efteråret.
I foråret har vi afviklet hundetræning med fin deltagelse – og vi
afsluttede med prøver primo juni. Ligeledes har der været afviklet
flugtskydning, hvilket kun har kunnet lade sig gøre takket være gode
medlemmers velvillighed mht. arealer.
Knæk & bræk til alle!
Peder Poulsen
Formand
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Jagt forbi
Torsdag, d. 5. juni modtog jeg den sørgelige meddelelse, at vores
mangeårige medlem – og æresmedlem, Jørn Ottesen, pludseligt og
aldeles uventet, var afgået ved døden.
Jørn var et højt værdsat medlem af Skanderborg Jagtforening, og han
ydede i mange år en uvurderlig indsats for specielt jagtforeningen og
jagten i al almindelighed.
Flugtskydningen satte han meget højt sammen med arbejdet i
jagtudvalget – og han deltog gerne i så mange aktiviteter som muligt.
Vi værdsatte Jørn meget højt – og han vil blive savnet.
Æret være hans minde.
På Skanderborg Jagtforenings vegne,
Peder Poulsen
Formand

Lydigheds- & appoteringstræning 2014
Jagtforeningen afholdte lydigheds- og apporteringstræning i foråret.
Vi kunne i år sætte 2 hold – unghunde- og utrænede hunde og åben
klasse.
Med 5 instruktører, der var motiverede, startede vi op med en
introduktionsaften for de kursister, der havde tilmeldt sig, hvor vi kort
gjorde rede for vores træningsprincipper, hvorefter vi rundede af med en
runde, hvor kursisterne kunne præsentere sig selv og fremkomme med
deres forventninger til kurset.
Da vi i år var begunstiget af det milde og varme forår og til de ugentlige
træningsaftner var der god søgning.
Vores kursister mødte altid glade op sammen med deres lige så glade
hunde, og de fik nogle redskaber til at fortsætte træningen de 6 øvrige
dage i ugen op til næste træningsaften. Det var altid med en bestemt og
velment ”formaning” om, at kursisterne skulle huske hjemmearbejdet –
og det gælder stadig – også uden for træningsforløbet: Der skal trænes
hver dag med hunden – hele året. 
Vi kunne spore fremgang hos alle kursisternes hunde undervejs i
forløbet. Vi afsluttede med nogle prøver – en tilpasset prøve til
begynderholdet og den ”Lille Apporteringsprøve” til åben klasse
hundene.
Derefter hyggede vi os lidt ved grillen med pølser, øl, sodavand – og en
jægersnak.
Vi glæder os til at afvikle træning igen næste forår.
På hundeudvalgets vegne
Peder Poulsen

 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

Jagt forbi
En af Skanderborg Jagtforenings, og i det hele taget en Skanderborgs,
markante personligheder, Cridland, afgik ved døden mandag, d. 11.
august 2014 i en alder af 95 år.
Cridland var i mange år et aktivt medlem af foreningen, hvor han også
var æresmedlem.
Han beklædte posten som revisorsuppleant indtil for få år siden og var
ligeledes en trofast deltager i den årlige generalforsamling.
Cridland var en person, som altid vil blive husket af Skanderborg
Jagtforening
Æret være hans minde.
På Skanderborg Jagtforenings vegne,
Peder Poulsen
Formand

En særlig dag i juni
5. juni er en mærkedag hvert år. Grundlovsdag – og ikke mindst Fars
Dag.
Torsdag d. 5. juni i år blev jeg sidst på formiddagen ringet op af vores
kasserer, Jens Erik Andersen, der spurgte om, jeg var hjemme, hvilket
jeg kunne bekræfte.
Han fortalte, at han var blevet ringet op af Niels Christian, der gerne
ville have hjælp til at drive en mark af før, der skulle klippes hø, og Jens
Erik havde ikke selv mulighed.
Det ville jeg naturligvis gerne og i løbet af 10 minutter, kørte jeg afsted.
Kort efter mødtes jeg med Niels Christian ved marken, der kunne
fortælle, at han allerede 1 gang havde drevet marken af og der havde
rejst en rå, der var forsvundet ind i skoven, og derfor formodede, at der
måtte ligge et lam eller 2 et sted.
Så gik vi i gang. Hver med vores hunde i lange sporliner.
Vores hunde søgte godt, men det er med store odds imod dem, når
græsset er omkring 80 – 90 cm. højt.
Vi var ved at være ved afslutningen af det søg, da min labradortæve
pludselig vender i op i vinden, søger – og derefter markerer! Det er et
tydligt signal på, at hun har fundet noget – og derfor skynder jeg mig
hen til den – og dér – nede, godt skjult i det høje græs, ligger der et
rålam.
2 meget glade hundeførere med mundvigene op til begge ører – kigger
på hinanden, nikker anerkendende til hinanden – godt hundearbejde!
Lammet fjernes forsigtigt uden at efterlade for mange duftspor ind i
skoven – og kort tid efter ses råen i skovbrynet på vej hen til sit lam.

En særlig god dag i juni – hvor et lam undgik at blive offer for
maskinerne, der gik i gang 30 minutter senere.
Peder Poulsen

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

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
Vi sætter nu gang i mentorordningen.
Alle der kunne tænke sig og komme med en erfaren jæger på jagt eller
på tur. Vil dette nu gøre det muligt. Der er så mange historier,
traditioner samt etik og morale som disse erfarne jægere vil kunne dele
ud af.
Vi har også brug for nogle erfarne jægere, der kunne tænke sig at have
nogle grønne jægere med på ture eller jagt, således jeres erfaringer kan
videregives. Tilmeld jer til gruppen, hvis du har til og lyst.
Alle der vil med i gruppen skal sende en mail eller sms
Mail: djo@inox.dk
Tlf: 40 90 04 84
Du må også gerne melde indtil gruppen, hvis du har noget jagt du ikke
rigtig får ordnet bla. Kragejagt. De unge vil rigtig gerne på sådan noget
jagt.

Nyjæger tur til Rye Nørreskov
Hold øje med hjemmesiden vedr. dette arrangement.
Vi vil på denne tur få en på opleveren med hjælp fra Skytten og hans
elev.
Vi vender tilbage med dato samt en lille agenda for dagen.

Knæk og bræk Daniel

www.skanderborg-jagtforening.dk

Østjysk Våbenhandel A/S

Åbningstider:

Kildeparken 32

Man.-tors.: 9.30 - 17.30

8722 Hedensted

Fredag: 9.30 - 19.00

Tlf. (+45) 75 89 00 00

Lørdag: 9.30 - 13.00

Fax. (+45) 75 89 07 77

Weekendåbent 1. søndag hver
måned:

E-mail: info@huntinglife.net

Lørdag: 9.30 - 14.00

www.huntinglife.net

Søndag: 9.30 - 14.00

Flugtskydning
Det var med stor sorg at vi i flugtskydningsudvalget fik meddelsen om at
vores mangeårige medlem Jørn Ottesen ikke er blandt os mere.
Jørn var altid en stor hjælp ved vores arrangementer og en habil skytte.
Æret være hans minde.
Igen i år måtte vi skyde de obligatoriske 5 skydninger på Johns mark i
Vitved. Stor tak til John og hans naboer.
Der var rimelig god tilslutning. Vi er ca 300 medlemmer i foreningen,
trods det deltager ca 10%. I andre 90% kan måske ikke få tid eller i mener
at jeres rammegaranti er OK. Støt ved arbejde ved at deltage, blot en
enkelt eller 2 gange. Udvalget med instruktører er der hver gang, vi er der
for at hjælpe jer.
Den nye jagttegnsprøve er i år udvidet, således at eleverne skal op til en
skydeprøve med rammekrav på 2 højre og venstre duer samt 2 bagduer,
dette kræves for at bestå. Det medførte at samtlige elever var flittige
deltagere. Lad os håbe at den generation er med til at Skanderborg
Jagtforening stadig er en aktiv forening.
Med hensyn til foreningens muligheder til fortsat at udføre flugtskydning
er der måske håb forude. Udvalget deltog i et orienteringsmøde omkring
muligheden for at anlægge en permanent skydebane i Stjær grusgrav.
Skanderborg kommune er i gang med at kigge ind på lokalplanen for
området, så lad os se hvad kommunen tillader.
Der bliver desværre ingen efterårsskydninger, vi kan ikke finde et egnet
sted. Så vi opfordrer endnu engang vores medlemmer kontakte os,
såfremt de har kendskab til et område som er egnet, det kan blot være for
et par enkelte skydninger.
Knæk og bræk for den nye sæson
Boye Laursen

Den nye jagtprøve
Sidste sæsons undervisning bar i høj grad præg af, at ingen af os præcis
vidste hvad prøven ville indeholde. Den blev jo langsomt til i
månederne for undervisningen - og selv efter prøverne var gået i gang
blev der rettet og ændret i spørgsmål.
Emnerne som eleverne skulle testes i var selvfølgelig kendte, men der
ville være nye spørgsmål, som vi ikke på forhånd kendte til - særligt
områderne vildt-/biotoppleje og vildtbiologi kan være meget
omfattende, og vi kunne ikke være sikre på, at vi havde undervist
eleverne i alle mulige spørgsmål. Der viste sig dog også nogle
overraskelser i form af spørgsmål om svælgbremser, barjordsbræmmer
og flåning af harer.
Desuden måtte vi også bruge en større del af undervisningstiden på at
øve vildtgenkendelsen. Det er helt klart blevet sværere at identificere
eksempelvis en måge, når det ikke er et billede man har set før, og alle
kendetegnene bare skal være på plads.
Vi er dog ikke i tvivl om at de elever vi har sendt til prøven i år har en
større natur-viden end det har været tilfældet tidligere. Og så er det jo
sjovt også for os som undervisere at blive udfordret i et ellers velkendt
stofområde, så vi har da også fundet en fornyet interesse særligt i
fuglekendingen.
Desværre betød den nye prøve også at vi i år havde lidt flere elever der
ikke bestod i første omgang. Det var særligt de helt unge elever der faldt
igennem, måske fordi det er blevet mere krævende, men også fordi
nogle af de områder vi ikke havde forudset spørgsmål indenfor, kan
man logisk slutte sig til, hvis man kan trække på viden andre steder fra et eksempel på dette kunne være spørgsmålet om vildsvinet er
drøvtygger? Hvis man kender noget til grise, kan man jo nok godt regne
svaret ud, men hvis den referenceramme ikke er til stede, kan det nemt
blive til et rent gæt.

Dog ligger vores beståelsesprocenter stadig godt over
landsgennemsnittet - og vi er nu bedre klædt på til kursisterne i den
kommende sæson.
Skulle I kende nogle der ønsker at prøve kræfter med et jagttegnskursus,
så starter vi op igen den sidste mandag i oktober.
Tilmeldingen kan ske gennem FOF (se nedenfor).
Ole og Linda

Jagttegnskursus, (tilmelding)
Kurset er direkte målrettet at kunne gå op til Naturstyrelsens teoretiskeog praktiske prøve i foråret 2015. Undervisningen gennemgår emner
indenfor vildtkendskab, våbenkendskab,
skydning, jagtloven, 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.
Mandage med start den 27. oktober 2014.
Pris: 1.750 kr.
Tilmelding: FOF´s tlf. 8652 1018

Generalforsamling
Der indkaldes til generalforsamling, tirsdag den 7. 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

Efterårsjagter – Hørning Jagtforening
Hørnings jagter afvikles på følgende datoer:
Søndag, den 12. oktober
Søndag, den 16. november
Søndag, den 7. december
Søndag, den 4. januar

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

Mødested: Kærvej i Hørning, tilmelding er obligatorisk senest fredagen
før jagten til:
Kjeld Madsen – Telefon: 86 92 10 87

Vildt bankospil
Skanderborg Jagtforening gentager succesen fra de forrige år og
afholder igen Vildt bankospil på Vestermølle mandag den 1. december
kl. 19.00
Boye Laursen

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

www.skanderborg-jagtforening.dk

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.

www.skanderborg-jagtforening.dk

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.

Aktivitetskalender
September
Andejagt
Andejagt
Andejagt

Søndag den 7.
Onsdag den 17.
Søndag den 21.

05.30-09.00
18.30-1 ½ esn
05.30-09.00

Uffe
Thomas
Paw

Oktober
Generalforsamling
Ande- og skovjagt
Andejagt

Tirsdag den 7.
Lørdag den 11.
Søndag den 26.

18.30-22.00
06.00-13.30
15.30-1 ½ esn

Jens Erik
Paw
Thomas

November
Ande- og skovjagt
Trofæopmåling
Andejagt

Lørdag den 15.
Tirsdag den 25.
Søndag den 30.

06.30-13.30
14.00-22.00
14.30-1 ½ esn

Uffe

December
Bankospil
Ande- og skovjagt
Andejagt

Mandag den 1.
Lørdag den 6.
Søndag den 14.

19.00-22.00
07.00-13.30
15.00-1 ½ esn

Boye
Paw
Uffe

09.00-13.30
09.00-12.30

Peder
Thomas

Januar 2014
Skovjagt
Lørdag den 4.
Skovjagt (Gule ærter) Lørdag den 18.

Peder

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
Boye Laursen
22 61 64 71
Poulsen
51 76 79 13
Jens Erik Andersen 91 86 00 08

Uffe Jakobsen
Paw Frost

86 51 28 51 Peder
40 68 83 33

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

