
 

 

STRANDJÆGER – WEEKENDEN 
   

Alle med interesse i strand- og havjagt! 
Skal du med? 

 

Lørdag den 25. og søndag den 26. august 2018 
 
Strandjægerskydningen:  
Lørdag fra kl. 0900 til 1600 på Østjysk Flugtskydnings Center, Kærgårdsvej 14, 8700 
Horsens – lige ved motorvejsafkørsel 56. 
Der skydes fra flere forskellige standpladser – banen rundt – og du vil blive udfordret i 
jagtrelaterede skydninger fra skjul eller skydepramme. Du er lige velkommen, enten du vil 
konkurrere eller blot træne til jagtsæsonen, der er lige om hjørnet.  
Horsensegnens Strand- og Landjægere har en stand med grej og gode råd til de nye 
strandjægere, og der vil være forhandlere, der udstiller og sælger lækkert jagtudstyr. 
Jagtbanen har åbent for almindelig træningsskydning.  
På Ø.F.C. kan der købes mad, drikke og patroner. Der kan betales med dankort og mobil.  
 
Strandjægerspisningen:  
Lørdag kl. 1800 i Horsensegnens Strand- og Landjægeres klubhus på Horsens Havn, Jens 
Hjernøes Vej 4, 8700 Horsens. Mulighed for camping og parkering.  
Lækker menu tilberedt af en kok. Pris 125,- kr. Drikkevarer medbringer du selv. Efter 
spisningen er der hyggelig jægersamvær i klubhuset. TILMELDING ER PÅKRÆVET!  
 
Morgenmad, sikkerhedsudstyr og sejlads:  
Søndag kl. 0900 serverer Horsensegnens Strand- og Landjægere den store gratis morgen-
buffet i klubhuset ved den nye bedding i Horsens Havn. 
Herefter er der fremvisning af forskellige medbragte både, skydepramme, kajakker og 
lignende. Der vil være fokus på ”sikkerhed til søs” og vi vil afprøve de forskellige fartøjer 
samt alverdens redningsudstyr, veste, dragter, waders, 3-lags påklædning og lignende.  
Kan DU komme ombord i din pram efter overbordfald? 
Som arrangører har vi ikke alt, og vi er afhængige af, at DU medbringer din trækpram, 
skjul, kravlemaskine, støbeform, lokkesystem, kajak, motorbåd til Strandjægerweekenden!  
Du er også velkommen til at sætte strandjagtrelateret udstyr til salg ved klubhuset.   
 
Tilmelding til aftenspisningen – SMS eller mail til:  John 21 74 05 05 – johnfriborg@gmail.com 
Egne drikkevarer medbringes til spisningen.  

 
HUSK NU DIT FARTØJ! 

 

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

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

 


