
Indbydelse til forenings jagter. 

 

Til HSL’s medlemmer kan tilbydes at komme på foreningsjagter følgerne datoer: 

4. november 2017. 

25. december 2017. 

13. januar 2018. 

 

HSL har 10 pladser på hver jagtdag. 

 

Reviret ligger ca. 3 km syd for Gammel Rye og er ca. 75 ha, bestående af skov, eng/græs og 

mosevådområde. Terrænet er rimeligt fladt, men vi skal gå ind og ud, der er ca. 2 km ind. Der kan være vådt 

visse steder så godt fortøj vil være at fortrække. 

Der skydes efter hvad jagtloven siger og forskriver. Der jages på disse jagter kun med hagl og der skal 

bruges godkendte skov patroner. 

Af vildt findes råvildt, hare, ænder, gæs, duer, ræv, sneppe. 

 

Vi starter i HSL’s klubhuset kl. 08.00 med morgenmad og indskrivning samt fremvisning af jagttegn (vigtig), 

herefter vi køre ud til reviret (evt. i form af samkørsel), parolen holdes lige inden jagten på reviret, således 

at jagten kan starte ca. kl. 9.30. Undervejs vil der afholdes en pause hvor der serveres en øl eller vand. Efter 

jagten afholdes der en parade. Og jagten er så slut herfra. Vi forventer at jagten afsluttes ved 14 tiden. 

Nedlagt vildt afregnes på dagen, og alt vildt bliver lagt i aktion med de anførte mindste priser, hjortevildt 

afregnes efter brækket vægt i hele kg. Hvis ikke andre byder på vildtet skal skytten der har nedlagt det 

aftage det til mindste pris á: 

Råvildt .................................................. 20 kr. pr. kg. 

Fuglevildt og hare ................................ 25 kr. pr. stk. 

Rov vildt ............................................... Gratis. 

 

Pris for hele denne dag er 400 kr. pr. person inkl. morgenmad. 

Tilmelding forgår ved formular feltet på hjemmesiden eller på mail til nikolajlarsen1973@gmail.com, husk 

at noter om du har hund med. 

Ved overbookning laves der venteliste til evt. afbud. Tilmelding går efter først til mølle princippet. 

 

Knæk og bræk 

HSL 


