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Dato for jagten:
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den 8. oktober 2021
Antal såter:
Der drives to såter
Antal skytter:
20-25

AFSKYDNING

Tilgængelig vildt:
Råvildt, dåvildt, sika,
mårhund og ræv
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TRYKJAGT PÅ ESKJÆR HOVEDGAARD

På Eskjær Hovedgaard som er beliggende i naturskønne omgivelser på
Sallingsland tilbyder vi en trykjagt i særklasse. Jagten afvikles over to såter.
Der må skydes Sika, Dåvildt og Råvildt. Jagten foregår fra jagttårne i blandet
skovområde og afvikles som trykjagt, hvilket giver bedre mulighed for
sikker skudafgivelse til vildtet. Morgenmad, frokost og eftermiddagskaffen
serveres i godsets charmerende kælder der er den ældste del af godset. Her
kan man næsten høre historiens vingesus og får en fornemmelse af tidligere
tiders liv og gerning.

DAGENS PROGRAM

07.30 velkomst, morgenmad samt parole og lodtrækning om pladser
08.30 skytterne anvises deres pladser til første såt
11.30 første såt er slut på klokkeslæt
11.30–13.15 opsamling af skytter og vildt og efterfølgende frokost
13.15 skytterne anvises deres pladser til anden såt
16.00 anden såt slut på klokkeslæt
16.00 opsamling af skytter og vildt og efterfølgende parade og kaffe

HUSKELISTE
•
•
•
•
•
•
•

 yldig jagttegn og bevis for bestået riffelprøve
G
Riffel og patroner
Kikkert
Jagtkniv
Orange hattebånd eller anden tydelig afmærkning
Mobiltelefon
Termokande med noget varmt
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DER MÅ SKYDES FØLGENDE
Råvildt:

• Kun seksendere og ulige seksendere
• Råer og lam
– skyd altid lam før rå vi skyder ikke råen væk fra lammet
Dåvildt:
• A
 lle dyr undtagen halvskufler, spids- og stanghjorte
– skyd altid kalv før då vi skyder ikke dåen væk fra kalven
Sika:
• Alle dyr undtagen spidshjorte
– skyd altid kalv før hind vi skyder ikke hinden væk fra kalven
Mårhund uden halsbånd
Ræv

PRISER FOR AFSKYDNING

Råvildt ...................................................................... alt er inkl. i prisen
Dåvildt fuldskuffel................................................................. kr. 7.500,Sikahjort uanset størrelse (Spidshjort fredet)................. kr. 7.500,Skudte dyr kan købes.......................................................750,- pr. dyr
Skydes ulovlig hjort betales kr. 5.000,00 og trofæet udleveres ikke.
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HUNTING TRAVEL

Team’et bag Hunting Travel er selvfølgelig jægere og vi har jaget i mindst
15 lande på tre kontinenter, så her er man i erfarne og trygge hænder.
Desuden har vor daglige leder over 40 års erfaring fra jagtbranchen, så vi
ved, hvad vi taler om.
Hunting Travel har kontor i Grindsted på Trehøjevej 12, hvor der altid er
kaffe på kanden. Skriv en sms eller ring og book et møde med Lars på
2032 0622, til en snak om din næste jagtrejse

VIL DU VIDE MERE?
BARE SPØRG...
Lars Bjerregaard Nielsen
Grindsted
Rejseagent / Partner
+45 2032 0622
lars@huntingtravel.dk
Claus Laustsen
Skive
Rejseagent / Partner
+45 3110 1420
claus@huntingtravel.dk
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