
STRANDJÆGER – WEEKENDEN 
   

Alle med interesse i strand- og havjagt! 

 

 

Lørdag den 20. og søndag den 21. august 2016 
 

 

 

 

 

 

 

Strandjægerskydningen: Lørdag fra kl. 0900 til 1600 på Østjysk Flugtskydnings 

Center, Kærgårdsvej 14, 8700 Horsens – lige ved motorvejsafkørsel 56. 
  

Aftensspisningen: Lørdag kl. 1800 i Horsensegnens Strand- og Landjægeres klubhus 

på Horsens Havn, Jens Hjernøes Vej 4, 8700 Horsens. Mulighed for camping og parkering.  
 

Morgenmad, udstyr og sejlads: Søndag kl. 0900 i 

Horsensegnens Strand- og Landjægeres klubhus på Horsens Havn.  

 
Det er 16. gang der afholdes ”Strandjægerweekend” i Horsens. Vi byder på spændende skydning 

med strandjagt relaterede skydeopstillinger, hvor du skyder fra pramme, skjul, andet? Der er no-

get for enhver, og man kan deltage i konkurrencen ”banen rundt” eller bare træne.  

Der er også mulighed for træning på jagtskydebanen.  

Efter skydningen er der tradition for en hyggelig fællesspisning i klubhuset på Horsens Havn.  

Vi griller lækker mad til en pris af 125,- kr. Drikkevarer medbringer du selv.  

Herefter kan du frit dele dine erfaringer med ligesindede, brokke dig over vejret, kommentere 

Jægerforbundet og DOF, fortælle løgnehistorier og måske går ”kafferoden” rundt! 

Søndag morgen kl. 0900 serverer Horsensegnens Strand- og Landjægere det store gratis morgen-

bord i klubhuset. Herefter sejler vi i de medbragte både, afprøver redningsudstyr, ser på lokkesy-

stemer og ”sparker fendere” ved beddingen, der ligger lige ved klubhuset… 

 

HUSK: Høreværn og briller! Ingen våben i Ø.F.C. klubhuset! Ingen remme på geværerne! 

På Ø.F.C. kan der købes mad, drikke, patroner m.v. og der kan anvendes dankort! 

Pris grillmenu 125,- kr.     John 21 74 05 05 – johnfriborg@gmail.com 

Tilmelding på SMS eller mail:  Torben 40 54 23 73 – zyperspot@gmail.com  

 

Husk også at medbringe netop din båd, din kravlemaskine, din nye opfindelse, dit lokkesystem,  

din kajak eller hvad du har!  

Vi har kun de både og det grej, som vi selv medbringer!       HUSK NU DIT FARTØJ! 
 

Følg med på Horsens-sl.dk og strandoghavjagt.dk 
 

Alle er velkomne! / arrangør: Horsensegnens Strand- og Landjægere 
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