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Alle med interesse i strandAlle med interesse i strandAlle med interesse i strandAlle med interesse i strand
    

    

Lørdag den Lørdag den Lørdag den Lørdag den 12121212. . . . 
 
 
Strandjægerskydningen: Lørdag fra kl. 0900 til 1600 på Østjysk Flugtskydnings 

Center, Kærgårdsvej 14, 8700 Horsens 
Der skydes ”banen rundt” på flere forskellige standpladser, hvor du bliver udfordret i 
jagtrelaterede skydninger fra skjul, skydepramme og den slags!
enten du vil konkurrere eller blot træne til jagtsæsonen. For nybegynderne i strand
og havjagt, har Horsensegnens Strand
til denne jagtform. Der vil også være 
HUSK: Høreværn og briller! Ingen våben i Ø.F.C. klubhuset! 
På Ø.F.C. kan der købes mad, drikke, patroner m.v. og der kan anvendes dankort!
Jagtbanen har åbent for almindelig træning
 
 

Strandjægerspisning: Foregår lørdag efter skydning
Landjægeres klubhus på Horsens Havn, Jens Hjernøes Vej 4, 8700 Horsens. 
Her serveres en lækker menu tilberedt af en kok. 
bringer du selv. Efter spisningen er der 
Der er mulighed for parkering og campering! 
TILMELDING til spisningen på 21 74 05 05
 
 

Morgenmad, udstyr og sejlads:
Strand- og Landjægere det store g
Herefter er der fremvisning af forskellige både, skydepramme og lignende. Vi afpr
ver redningsudstyr og lokkesystemer m.v.
MEN: Vi er afhængige af, at DU tager din kravlepram, skjul, 
stem, kajak eller motorbåd med til arrangementet!
Du er også velkommen til at sætte strandjagtrelateret udstyr til salg ved klubhuset.  
    

Følg med på Følg med på Følg med på Følg med på 

Alle er velkomneAlle er velkomneAlle er velkomneAlle er velkomne

arrangør:arrangør:arrangør:arrangør:    Horsensegnens StrandHorsensegnens StrandHorsensegnens StrandHorsensegnens Strand

                                                         

TRANDJÆGERTRANDJÆGERTRANDJÆGERTRANDJÆGER    ––––    WEEKENDENWEEKENDENWEEKENDENWEEKENDEN

Alle med interesse i strandAlle med interesse i strandAlle med interesse i strandAlle med interesse i strand----    og havjagt!og havjagt!og havjagt!og havjagt!    

. . . . ogogogog    søndag den søndag den søndag den søndag den 13131313. august 201. august 201. august 201. august 201

Lørdag fra kl. 0900 til 1600 på Østjysk Flugtskydnings 

14, 8700 Horsens – lige ved motorvejsafkørsel 56.
Der skydes ”banen rundt” på flere forskellige standpladser, hvor du bliver udfordret i 
jagtrelaterede skydninger fra skjul, skydepramme og den slags! Du er lige velkommen, 
enten du vil konkurrere eller blot træne til jagtsæsonen. For nybegynderne i strand

Horsensegnens Strand- og Landjægere en stand med grej og gode råd 
til denne jagtform. Der vil også være forhandlere, der udstiller lækkert 

Høreværn og briller! Ingen våben i Ø.F.C. klubhuset!  
På Ø.F.C. kan der købes mad, drikke, patroner m.v. og der kan anvendes dankort!
Jagtbanen har åbent for almindelig træning 

Foregår lørdag efter skydningen i Horsensegnens Strand

Landjægeres klubhus på Horsens Havn, Jens Hjernøes Vej 4, 8700 Horsens. 
Her serveres en lækker menu tilberedt af en kok. Pris 125,- kr.

ger du selv. Efter spisningen er der traditionel hyggelig jægersamvær i klubhuset.
Der er mulighed for parkering og campering!  

til spisningen på 21 74 05 05 / johnfriborg@gmail.com

og sejlads: Søndag morgen kl. 0900 serverer Horsensegnens 

og Landjægere det store gratis morgenbord i klubhuset. 
Herefter er der fremvisning af forskellige både, skydepramme og lignende. Vi afpr
ver redningsudstyr og lokkesystemer m.v. og ser på alle de medbragte både. 
MEN: Vi er afhængige af, at DU tager din kravlepram, skjul, 

eller motorbåd med til arrangementet! 
Du er også velkommen til at sætte strandjagtrelateret udstyr til salg ved klubhuset.  

Følg med på Følg med på Følg med på Følg med på HorsensHorsensHorsensHorsens----slslslsl.dk.dk.dk.dk    og og og og strandoghavjagt.dkstrandoghavjagt.dkstrandoghavjagt.dkstrandoghavjagt.dk
    

Alle er velkomneAlle er velkomneAlle er velkomneAlle er velkomne!!!!    Kun tilmelding til spisningen!Kun tilmelding til spisningen!Kun tilmelding til spisningen!Kun tilmelding til spisningen!        

Horsensegnens StrandHorsensegnens StrandHorsensegnens StrandHorsensegnens Strand----    og Landjægereog Landjægereog Landjægereog Landjægere

                                                         Husk nu den pram!

WEEKENDENWEEKENDENWEEKENDENWEEKENDEN    
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Lørdag fra kl. 0900 til 1600 på Østjysk Flugtskydnings 

lige ved motorvejsafkørsel 56. 
Der skydes ”banen rundt” på flere forskellige standpladser, hvor du bliver udfordret i 

Du er lige velkommen, 
enten du vil konkurrere eller blot træne til jagtsæsonen. For nybegynderne i strand-  

en stand med grej og gode råd 
lækkert jagtudstyr!  

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

en i Horsensegnens Strand- og 

Landjægeres klubhus på Horsens Havn, Jens Hjernøes Vej 4, 8700 Horsens.  
kr. Drikkevarer med-

hyggelig jægersamvær i klubhuset. 

johnfriborg@gmail.com 

Søndag morgen kl. 0900 serverer Horsensegnens 

ratis morgenbord i klubhuset.  
Herefter er der fremvisning af forskellige både, skydepramme og lignende. Vi afprø-

og ser på alle de medbragte både.  
MEN: Vi er afhængige af, at DU tager din kravlepram, skjul, trækpram, lokkesy-

Du er også velkommen til at sætte strandjagtrelateret udstyr til salg ved klubhuset.   

strandoghavjagt.dkstrandoghavjagt.dkstrandoghavjagt.dkstrandoghavjagt.dk    

    

og Landjægereog Landjægereog Landjægereog Landjægere    

Husk nu den pram! 

 


