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Bestyrelsen for Skanderborg Jagtforening
Formand

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:
jefuglen@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.

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
Jens Erik Andersen
Claus Jensen
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

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
Om kort tid skal vi igen på jagt i efterårs– og vintermånederne.
Foran os venter mange gode dage sammen med jagtkammeraterne samt
stille morgener eller sene eftermiddage i hochsitzen.
Det er nu, at man skal have afpudset formen på flugtskydningsbanen og
endnu engang få kontrolskudt riflen.
Det er også nu, at jagthunden skal bringes i form til andejagterne i
september – og de krævende, lange jagtdage, der starter d. 1. oktober.
Skanderborg Jagtforening har i løbet af foråret afholdt
apporteringstræning og i skrivende stund afvikler vi 4 hurtige
apporteringsaftener op til d. 1. september.

Som nævnt i Apport fra foråret, har vi planlagt en tur til hjortebanen i
Ulfborg d. 3. september.

Henover foråret har vi afholdt et par foredrag, afviklet 1. hjælpskursus
(herunder ½ time om 1. hjælp til hunde), kursus i vildtsygdomme og
hygiejne – alt sammen med meget fin tilslutning.
Vores kursus om vildtsygdomme var meget efterspurgt – og vi måtte
desværre meddele flere, at der ikke var ledige pladser.
Derfor overvejer vi og vil undersøge muligheden for endnu et kursus. I
bedes holde øje med vores hjemmeside og FB-side om dette emne.
Foreningen var indstillet til Årets Jagtforening, som blev kåret på
Jægerforbundets repræsentantskabsmøde, men desværre var vi IKKE
blandt de 3 første. Det har vi dog været 2 gange tidligere.
Jagtens Hus – det nye hovedsæde for Danmarks Jægerforbund – er nu
langt om længe blevet taget i brug.
Jeg er af den overbevisning, at det bliver godt for jagten i Danmark, at
alle aktiviteter, nu er samlet under 1 tag. Der er mulighed for at se
bygningerne i forbindelse med nogle ”Åben Hus Dage” i efteråret.
Disse datoer kan findes på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside.
Knæk & bræk til alle!

Peder Poulsen
Formand
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Ungjæger/Nyjæger Bukkejagt 2016
For andet år i træk har vi haft muligheden for at tilbyde vores ung/nyjægere i Skanderborg/Stilling jagtforeninger om at komme på bukkejagt.
Vi har i år haft 7 ung/nyjægere på bukkejagt i Junges Plantage og Vestermølleskoven.
Der er set flere små bukke i starten af bukkejagten, et par ræve samt en rå
med lam.
Lørdag den 9. juli havde Michael Hansen nyjæger Morten Strømgaard
med i Junges Plantage, hvor Morten tidligere har været med i maj to
gange uden at se buk.

Men denne morgen havde Morten heldet med sig. En buk kom til syne
lidt skrå bagved hochsitzen. Først da Morten vender sig om med riflen,
ser Morten det er en flot 6-ender.
Skuddet går, og bukken forender for en flot bladkugle.

Et stort tillykke til Morten med sin første og utrolig flotte buk, og en stor
tak til Michael Hansen og alle andre i Jagtudvalget, som har guidet vores
ung/nyjægere på bukkejagt.
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

Den første buk…..den første er noget særligt!
Jeg har været riffeljæger siden sæsonen 2009/2010, og nu kan jeg også
kalde mig bukkejæger!
Lørdag, den 18. juni – jeg er ankommet til jagthytten på Skærsø først
på eftermiddagen og mødes med Paw og Ronny. Ventetiden bruges på
at slibe kniv, kigge til et par fodertønder i mosen og ellers almindelig
hyggesnak.
Kl. 19:30– Jeg har pürschet mig på plads i Jens’ hul og finder en god
træstub, hvorfra jeg har fint overblik over en skrænt med
lærkebeplantning. 20 meter til venstre for mig opdager jeg pludselig to
viftende ører, det er en rå der ligger i det høje græs og nipper lidt blade
af en lille birk. Jeg er gået lige forbi den i god vind – den opdager mig
først, da jeg begynder at filme den. Små smældende løber den op på
kanten af skråningen, sikrer et øjeblik og fortsætter så ned af skrænten
og begynder at esse. Det er først nu, at jeg opfanger en bevægelse ca.
150 meter henne af skråningen. Det er en BUK – høje kridhvide
stænger, et godt stykke over ørerne. 150 meter er et lige drøjt nok hold
for mig; situationen er vanskelig, for råen står mellem mig og bukken.
Halvt kravlende prøver jeg, i dække af det høje græs, at komme tættere
på. Det bliver for meget for råen og med et BØØV, BØØV forsvinder
den sammen med bukken i høje spring op over skråningen –
POKKERS! Tilbage til jagthytten ved lukketid; får en øl og lidt kaffe
sammen Ronny og så til køjs.
Søndag, den 19. juni – Kl. 04:30: Samme plads i Jens’ hul, samme
scenarie. Denne gang dog uden en ”forstyrrende” rå. Bukken er der
igen, men stadig på for drøjt hold. Jeg må igen ned på alle fire og
kravler/går ned i bunden af slugten. Det er et bøvlet terræn at pürsche i;
men jeg synes selv, jeg bevæger mig lydløst. I dække af en række
sitkagraner bevæger jeg mig frem mod bukken, lister forsigtigt hovedet
frem – jo, han står der endnu, ca. 100 meter ude. Jeg fumler riflen op i
skydestokken og rykker lidt frem i håb om at få et frit skud. Om jeg har
støjet en smule, eller det er bevægelsen, da jeg flytter mig – bukken
opdager mig og forsvinder højt smældende og i endnu højere spring end
aftenen forinden. S….. da osse!

Skuffet og vred over egen uduelighed trasker jeg tilbage til bilen, og
søger trøst og opmuntring hos Rufus, der har ligget tålmodig og ventet.
Han får en kort luftetur, og jeg kører tilbage mod jagthytten.
Klokken er nu ved at være 07:00, og jeg har egentlig opgivet jagten for
denne morgen; men en pludselig indskydelse får mig til at fortsætte hen
til leddet ved Musehullet (det skal vise sig at være en god beslutning).
Jeg parkerer bilen og tager riflen på nakken. Har jo egentlig opgivet det
hele; men tager mig sammen og lister stille hen forbi Musehullet.
Lige efter Musehullet er der en skråning med bjergfyr. Ved siden af
skovvejen ligger en stak tømmer. Inden jeg når så langt, opdager jeg –
lidt heldigt og godt hjulpet af mine langsynede gammelmandsøjne – et
stykke oppe af skrænten et par ører, der forsøger at vifte fluerne væk.
Jeg går i knæ og lister over bag tømmerstakken, stikker, nu MEGET
forsigtigt, hovedet frem. Dyret ligger næsten skjult bag en fyr; men
mellem de viftende ører ser jeg to kraftige stænger – nu skal det lykkes.
Jeg prøver at få pulsen ned og overvejer situationen. Skal jeg kravle om
på den anden side af tømmerstakken eller blive. Belært af bommerten
tidligere på morgenen beslutter jeg mig for at holde mig i ro. Jeg kigger
flere gange frem fra mit skjul, han ligger der stadig og ser ikke ud til at
have tænkt sig at rejse sig. Det er sgu’ for spændende det her! Kan
dårligt holde mig i ro og kigger endnu en gang frem fra min knælende
stilling – OG NU har han rejst ørerne, der står som to radarer ned mod
min position bag tømmeret. Han må have opfanget et eller andet, der
ikke er, som det skal være – uden varsel rejser bukken sig og ”bjæffer”
ned mod mig. Så er det nu, riflen i anlæg på et stykke tømmer,
trådkorset op på bukken, lidt tilbage på bladet og jeg klemmer kuglen
afsted (Kurt har herset med mig omkring mit aftræk under indskydning
og træning – TAK Kurt!!).
Jeg bilder mig ind, at jeg hører kugleslaget og i kikkerten ser jeg bukken
gå i bakken, som ramt af lynet, eller rettere af en 10,7 gr. kugle fra en
308W. Jeg repeterer og kigger op mod bukken, den ligger bomstille,
ikke en sitren kommer der fra den.
Bukkefeberen, der heldigvis er udeblevet under skudafviklingen,
kommer nu væltende ind over mig, og i en adrenalin-/endorfinerus må
jeg tage mig i at danse et par gange rundt om mig selv og udstøde et

gjaldende JAAAAAAAAHHHH ud i den nu lige pludselig meget
smukkere juni morgen. Med rystende hænder får jeg afladet riflen og
går op mod den forendte buk. Fremme ved bukken blusser ”feberen” op
igen, og jeg må høre mig selv råbe: HOLD DA HELT K…, hvor er den
smuk!!

Kraftige og ensartede stænger og sprosser – en rigtig fin seksender.
Indgangshullet sidder lidt langt tilbage på bladet, kuglen er gået ud lige
bag højre bovblad (Bukken har stået i en lidt skrå vinkel).
Udgangshullet er massivt, det sønderskudte hjerte er revet halvvejs med
ud. Ikke så underligt, at den gik ned i skuddet. Den lille bjergfyr,
bukken stod op af, er sprayet til med schweiss fra top til rod.
Jeg får taget ca. 10.000 billeder, og i ren eufori både ringer og SMS’er
jeg til Ronny, der sidder oppe i den nordlige ende af terrænet. Han

kommer hurtigt og hjælper mig med at brække bukken. Han har senere
fortalt, at jeg svævede en decimeter over jorden, da han kom frem.
…… Den første er noget GANSKE SÆRLIGT 
Tak til Ronny for hjælp med brækning og tak til Kurt for hjælp med
forlægning af bukken 
Med (bukke)-jæger hilsen
Eskild
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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 jefuglen@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 igen 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. 06.00 for at komme på arbejde.
Så bare vent til du skal op kl. 03.30 for at komme på jagt.
Du vågner inden uret ringer. Alt er pakket aftenen inden, men alt bliver
lige tjekket en ekstra gang, bare lige for at være sikker. Dette er det hele
værd, når man står og kigger på solopgangen, ser alt det alle andre ikke
får at se, samt hører eller ser dyrene 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

www.skanderborg-jagtforening.dk

Flugtskydning
Så fik vi afviklet forårets skydninger.
Jeg tror vi har fundet det helt perfekte sted at skyde lerduer. Inden vi
startede op med skydningerne, fik vi lagt eksisterende el ledninger i
jorden og fjernet el master. Herefter anlagde vi banen, således alle
havde nem adgang og kunne uforstyrret og koncentreret træne deres
skydefærdigheder.
Tilbagemeldingerne fra de medlemmer som deltog var alle positive, og
tak til jer alle for jeres opbakning og tilslutning.
En stor tak skal også lyde til Knud, for at vi må låne hans jord.
Vi prøver i skrivende stund at søge om mulighed for at et par ekstra
skydninger i efteråret hos Knud.
Vi har igennem foråret sikret vores maskiner yderligere, så de nu er
forsynet med en hovedafbryder. Ole skal også have tak herfor.
Nu er der ikke mange dage til den nye sæson, efteråret står for døren, og
som medlem af foreningen, har du mange muligheder for at dyrke din
hobby. Støt op om vores arrangementer, som du altid kan se på vores
hjemmeside eller du kan også tilmelde dig SMS servicen, så du bliver
orienteret om nye tiltag.
Husk at du også kan leje vores maskiner, med eller uden instruktør, se
mere på bagsiden.
Knæk og bræk i den nye sæson
Boye Laursen
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Jagttegnskursus, (tilmelding)
Kurset er direkte målrettet til dig, der gerne vil gå op til Naturstyrelsens
teoretiske- og praktiske prøve i foråret 2017.
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 82.
Mandage kl. 19.00-21.15
Start 24. 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 13. 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 7. 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 5. december
kl. 19.00
Boye Laursen

Efterårsjagter – Hørning Jagtforening
Hørnings jagter afvikles på følgende datoer:
Søndag den 9. oktober
Søndag den 13. november
Søndag den 4. december
Søndag den 8. 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 eller adviseret af den pågældende
jagtleder, Oddervej 82, 8660 Skanderborg.
Husk vaders eller høje gummistøvler til andejagt !
Vi vil gerne opfordre alle med apporterende hund at melde sig til vores
foreningsjagter,da vi er meget afhængige af jer og jeres hunde!
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Aktivitetskalender
September
Andejagt
Andejagt
Andejagt
Andejagt

Søndag den 4.
Onsdag den 14.
Søndag den 18.
Søndag den 28.

05.30-09.00
18.30-1 ½ esn
05.30-09.00
18.30-1 ½ esn

Uffe
Paw
Ronny
Thomas

Oktober
Ande- og Skovjagt
Generalforsamling
Andejagt

Lørdag den 8.
Torsdag den 13.
Søndag den 23.

06.00-13.30
18.30-22.00
15.30-1 ½ esn

Paw
Jens Erik
Uffe

November
Skovjagt
Andejagt
Trofæopmåling

Lørdag den 12.
Søndag den 27.
Tirsdag den 29.

08.00-15.00
14.30-1 ½ esn
14.00-22.00

Uffe
Ronny

December
Ande- og skovjagt
Bankospil
Andejagt

Lørdag den 3.
Mandag den 5.
Søndag den 11.

07.00-13.30
19.00-22.00
14.30-1 ½ esn

Uffe
Boye
Thomas

09.00-13.30
09.00-12.30

Uffe
Thomas

Januar 2016
Skovjagt
Lørdag den 7.
Skovjagt (Gule ærter) Lørdag den 21.

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

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

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

