
NYJÆGERJAGT i Horsens          

 
Kære ny-jæger 

Du tilbydes nu muligheden for en helt unik jagt på et spændende område i Horsens.  

Jagten afvikles i fællesskab blandt jagtforeningerne i Horsens Kommune, og det er et krav du er 

bosiddende i Horsens Kommune. Datoen er søndag den 29 november 2020 

På denne dag har du en fantastisk mulighed for, sammen med erfarne jægere, at opleve mange af 

jagtens facetter, herunder: 

• Hundearbejde og Apportering 

• Stå på post og drevets betydning 

• Planlægning af jagtens afvikling 

• Jagthorn 

• Parole 

• Sikkerhed på jagt 

• Med mere 

 

Du har haft jagttegn og bestået haglprøve fra og med 2019. 

Jagten foregår på den tidligere losseplads som i dag henlægger i siv, buskads og skrub, hvor der vil 

være tilrettelagt flere såter. Vi kan forvente at se fasaner, råvildt, ræv, ænder samt krager, skader 

og måger. 

 

Pga COVID 19 er der naturligvis nogle regler der skal overholdes for at vi på sikker vis kan 

gennemføre denne dag: 

• Husk at medbringe mundbind 

• Husk at holde afstand i pausesituationer 

• HUSK AT TÆNKE RISIKO 

 

Dagen starter Kl 0915 hvor vi mødes på lossepladsen i Horsens hvor parolen og corona-hensyn 

oplæses.  Vi håber at blive 20 jægere der deles i 2 grupper der står for eller driver. Når du møder 

op får du at vide hvilken jagtleder du skal følge, og i løbet af dagen vil du deltage i drev, samt stå 

for.  

Vi er vært for en morgenbasse og sodavand – medbring selv evt kaffe. 

Du skal medbringe: 

• Jagttegn med bevis for bestået haglprøve. 

• Jagtgevær og passende ammunition,  

• Orange kasket, vest, jakke eller lignende der sikrer at du er let at se under jagten 

 

Vi forventer at jagten slutter ca 1430.  

Deltagergebyr på 20 kr dækker sodavand og basse. 

 

For at komme på denne fantastiske jagt skal du blot inden 22/11 sende en mail med dit navn til 

erlinglnielsen@gmail.com , og efter evt lodtrækning og senest den 23/11, får du svar om 

deltagelse. 

 

Mvh 

Jægerråd Horsens 
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Vi mødes på lossepladsen, for enden af Endelavevej. Ved det indtegnede kryds. 

Her er der parkeringsmulighed for bil, cykel og knallert. 

 

 

 


