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Standnr.

Produktbekrivelse

R101

Tøj, båludstyr og telte til outdoor

Amakulu Safaris

www.amakulusafari.com

223

Amakulu Game Lodge er en unik perle midt på den
afrikanske savanne. Herfra kan du opleve Sydafrikas
natur og dyreliv helt tæt på. Vi er et danskejet selskab
og vi har Hettie og John Ekkenberg på farmen til tage
sig af vores gæster, Hettie er dansktalende og John er
dansk og har været (PH’er) i Sydafrika i 17 år. Amakulu
Safari henvender sig til jæger og ledsager, der ønsker at
opleve den smukke Sydafrikanske natur i kombination
med jagt – måske sammen med jagtkammerater.

Amakulu Travel Aps

https://www.amakulutravel.dk/

222

Amakulu Travel tilbyder Jagt- & Safarirejser til Sydafrika
- under mottoet ''oplevelser for livet''. Vi er også kendt
for billige trofæafgifter. Kig forbi til en snak om jeres
næste tur til Sydafrika. Medl. af Rejsegarantifonden.

AT Biler/Toyota

http://www.atbiler.dk/

Åbent areal på
plænen

Toyota

Audi Odense

https://odense.audi.dk/

Åbent areal på
plænen

Audi

Audiovox

https://www.audiovox.dk/

Ø. 114

Formstøbte høreværn til Jagt. Jagt høreværn Aktiv eller
passiv.

B og H Jagtrejser

www.boghjagtrejser.dk

202 og 203

B4Hunt

www.b4hunt.dk

På P-pladsen i forl. af DMkniv

Jagt- og skydetræningsudstyr

Back on Track Danmark

www.back-on-track.dk

K 107-108

Back on Track Danmark laver alt til heste, hunde og
mennesker med keramiske partikler ismeltet vores
tekstil. Vi er et meget anderkendt barnd i heste og
hunde verden.

Bilhuset THYBO A/S

http://www.bilhusetthybo.dk/

Åbent areal på
plænen

Ford Ranger / Ford Kuga Hunter Edition

Birch Mountain Outfitter

www.canadasafari.ca

113

Jagtrejser til Canada, Alberta

Blaser Group

https://www.blaser.de/

504-508

Blaser, Mauser, Sauer, Sitka gear, Liemke, Minox

Blaser Safaris GmbH

https://blaser-safaris.com/

504-508

Jagtrejser

Bliv Naturligvis - jagt

https://blivnaturligvis.dk/

Telt ved slottet

Bliv Naturligvis - fisk

https://blivnaturligvis.dk/

Telt ved søen

Bowgear.dk

www.bowgear.dk

Ø 109-110

Brian Filipsen, konservator

www.zoologiskkonservator.dk

213 og 214

Brogården

Brogården

K 103

NaturligVis er et gratis formidlingstilbud til
skoler, daginstitutioner, SFO’er, spejdertrupper og
andre fritidsorganisationer, som giver mulighed for at
sammensætte et forløb med natur, jagt og lystfiskeri.
Bliv NaturligVis bygger på et landsdækkende netværk af
frivillige formidlere, og en samling af
undervisningsmaterialer til forskellige klassetrin og
aldre.

Konservator arbejde med speciale i fugle og pattedyr
samt trofæmontering

Brødr. Ewers

https://www.brdr-ewers.dk/

P1. 112

Fuldt foderprogram til fasan-, agerhøns og andeopdræt
Kraftfoder til Hjortevildt Mulighed for, at lave foder
efter kundens ønsker

CNH Gunimport

https://gunimport.dk/

413

Våben og ammunition

Dansk Irsk Setter Klub

http://www.redclub-denmark.com/

Hunderace telt

Fælles stand for de stående engelske hunde: Dansk
Pointer klub, Dansk Breton klub, Dansk Gordon Setter
klub og Dansk Irsk Setter klub.

Dansk Engelsk Setter Klub

andersvarming@hotmail.com

Hunderace telt

Dansk Gordon Setter Klub

petje@mail.dk

Hunderace telt

Dansk Breton Klub

pvn@pvns.dk

Hunderace telt

Dansk Pointer Klub

fs@toha.dk

Hunderace telt

Dalum Landbrugsskole

https://dalumls.dk/

Ø 112

I mere end 130 år har der udelukkende været
landbrugsuddannelse på Dalum, og i dag er Dalum én
af landets største landbrugsskoler. I 2003 fusionerede
Dalum og Korinth landbrugsskoler; men
arbejdsdelingen er fortsat således, at der på Korinthafdelingen er grunduddannelse og på Odenseafdelingen videregående uddannelse.

Dan Control ApS

https://dancontrol.com/

Den store plæne

SmartTrap - overvågning af dyrefælder

Fundamentet for alt, hvad der sker i Danmarks
Jægerforbund, er vores medlemmer. Jægerforbundets
medlemmer er typisk medlem i en eller flere af de 861
jagtforeninger, der findes landet over, men det er
naturligvis også muligt at være direkte medlem i
Jægerforbundet.

Danmarks Jægerforbund

https://www.jaegerforbundet.dk/

DJ (plæne v. allé)

Dansk Jack Russell Terrier Klub

www.djrtk.dk

Hunderace telt

Dansk Jagtspaniel Klub

https://www.djsk.dk

Hunderace telt

Danmarks nye Jagtspaniel klub. Her finder du
samarbejde, kammeratskab og tillid.
Vi favner både familiehunden, jagthunden og
markprøvehunden. Her får du Træning på alle
niveauer. Jagttræningsdage. Træningsmarkprøver.
Workingtests. Markprøver. Familiedage med masser af
aktiviteter. Nyhedsblad 10 gange pr. år.
Gratis medlemskab til alle nye førstegangsejere af en
spanielhvalp.

DKK Vilhelmsborg

https://www.dkk.dk/

Udendørs
hundeområde

Infostand om Dansk Kennel Klub Vilhelmsborg trænings
tilbud for den unge hund, hvor hundens motivation for
at arbejde selvstændigt og udholdende er i fokus

Dansk Kennel Klub

www.dkk.dk
www.hundeweb.dk
www.købhund.dk

Udendørs
hundeområde

Dansk Kennel Klub - informationsstand

Dansk Drentsche Patrijshond Klub

http://www.drenteklub.dk/

Hunderace telt

Vil gerne udstille sammen med de andre jagthunde
racer. Vores race er stående hunde, som Kleiner
Münsterländer, Ruhåret m.fl.

Dansk Land- og Strandjagt

http://www.dls-jagt.dk/

PI 121

Jagtudstilling

Dansk Naturklip Aps.

https://naturklip.dk/

Åbent areal på
plænen

Klipning af siv, dunhammere, åkander m.v. for et større
vandspejl. Oprensning af søer, moser, vandløb, å
systemmer, grøfter m.m.

Dansk Retriever Klub

https://www.dansk-retriever-klub.dk/

Hunderace telt

Dansk Retriever Klub er en specialklub under Dansk
Kennel Klub for de fem retrieverracer: Labrador
Retriever, Golden Retriever, Flatcoated Retriever,
Chesapeake Bay Retriever og Curly Coated Retriever.
Klubben blev stiftet i 1959 og har p.t. ca. 5100
medlemmer i Danmark og udlandet.

Dansk Ruhår Klub

https://www.ruhaar.dk/

Hunderace telt

Hundeklub

Skydebanen

Dansk Skytte Union (DSkyU) er stiftet den 24. juni 1913
og optaget i Danmarks Idrætsforbund (DIF) i 1914. I
unionen dyrkes alle arter af konkurrenceskydning med
små- og storkalibrede rifler, pistol/revolvere, luftvåben
og haglgeværer med formålet at udbrede kendskabet til
og udvikle færdigheder i skydning som idræt under
Danmarks Idrætsforbund.

Dansk Skytte Union

http://skytteunion.dk/

Dansk Mobilskydning

http://danskmobilskydning.dk/

SKydebanen

Dansk Mobilskydning, ejes og drives af Lars Kolling. Jeg
har skudt lerduer siden 1976 og altid arbejdet med
kastemaskiner, derfor har jeg rimelig erfaring indenfor
alle fabrikater. Jeg laver alle former for service omkring
lerduekastere, uanset fabrikat. Da firmaet er til for
skydebaner, rykker vi ud når det er nødvendigt, uanset
dag og tid. Jeg forsøger at lave service til en pris
skydebaner har råd til at betale.

De Jagt Glade

http://dejagtglade.dk/

P1 113

Jagt tøj, hunde artikler, Phonak høreværn.

Deer Hunter

https://www.deerhunter.eu/da/

407

Den ældgamle sport, jagt, har længe været en stor
passion for familien Engel, og i 1985 blev denne passion
forenet med familiens store erfaring siden 1927 inden
for produktion af funktionelt tøj. Resultatet blev
Deerhunter®, som i dag er et populært jagt- og
fritidstøjmærke.

Denwax

www.denwax.com

106

Rense-, pleje- og imprægneringsprodukter til
jagtudstyret

Diana Hunting Tours A/S

https://www.jagtrejser.dk/

201

Diana Jagtrejser - En verden af jagtoplevelser. Der
tilbydes rejser til mere end 40 destinationer fordelt på
verdens kontinenter. Rejseprogrammet indeholder et
bredt udvalg af jagter - lige fra bukkejagt i Polen,
udfordrende bjergjagter i Asien og Nordamerika til
Storvildtsjagt i Afrika. Medl. af Rejsegarantifonden.

Dining by Manan (Paprika)

www.restaurantpaprika.dk

Telt

Indisk Mad

DK Everfox

http://everfox.dk/webshop.html

Demo mark

Mekanisk ræv til gravtræning af gravgående hunde

DK WAI Hunting

www.dkwai.com

P2 127-128

Lokkefugle og kald, buegrej

DMK

https://www.dmk-online.dk/

Udendørs
hundeområde

Dansk Münsterländer Klubs formål er i samarbejde med
Dansk Kennel Klub at fremme den brugs- og
sportsmæssige anvendelse af racerne Kleiner og Grosser
Münsterländer, samt udbrede kendskabet hertil blandt
medlemmerne og offentligheden til gavn for
avlsarbejdet.

Dubarry of Ireland

www.dubarry.com

414

Country Lifestyle Performance Footwear and Clothing

Dolk.dk

www.dolk.dk

P1 106-107

Duck Dri

https://www.duckdri.dk/

P2 104, 105, 106,
107

Tøj og udstyr til jagt, hundetræning og udendørsliv. Hos
Duck Dri finder du nogle af de bedste produkter på
markedet. Vi garanterer slidstærke produkter, som er
vind- og vandtæt. Produkter i tweed, merino- og
shetlandsuld. Kvalitetstøj til gode priser.
Find desuden skinddummy, kanvasdummy, fløjter,
dækkener, liner og meget andet udstyr. Desuden foder
til hvalpe, voksne og aktive hunde fra Favorit Petfood.

Duematic

https://duematic.dk/

Dummy Smeden

Skydebanen

Due-Matic har siden 1980 udviklet og fremstillet
kastemaskiner af højeste kvalitet. Med vores brede
udvalg af modeller og størrelser, er vi i stand til
at levere det produkt, der bedst matcher dine behov.
Kastemaskinernes kvalitet sikrer høj sikkerhed og
præcision.

S110

Rørfælder til fangst af mårhunde, kassefælder,
redskaber til gravjægeren, træningsudstyr til den
apporterende hund

Dummyshoppen

https://dummyshoppen.dk/

K 104, 105

Udstyr til jagthundetræning. Speciale i Dummy'er,
dummyveste, dummytasker. Airlauncher og launcher
dummyer. Vetbeds, olier og kosttilskud til hunde,
Wetdog dækner fra Sicarro.

Ecco Outdoor

https://dk.ecco.com/da-DK/Outdoor

Åbent areal på
plænen

ECCO Outdoor Truck - Showroom med udstilling og
mulighed for salg. Test af forskellig fodtøj og evt.
aktivitet med læder for børn. Lille Udendørs lounge
område.

Efterskolen Flyvesandet

https://flyvesandet.dk/

P2 - 116

Efterskolen Flyvesandet vil meget gerne fiske i slotssøen
i forbindelse med aktiviteter for efterskoleeleverne.

Erling Mørch, kunstner

em@konservator.dk

Udendørs åbent
areal

Konservator Erling Mørch forlod for nogle år siden faget
og arbejder i dag som kunstner med fremstilling af
fugle-skulpturer i stål

Equi Taylor

https://equitailor.dk/

211

Trofæskindsarbejde: Geværfoderaler, patrontasker,
alm. tasker, småmøbler, håndlavet jagtudstyr i
kernelæder, hjemmesyede slag og nederdele i uld til
jagtbrug

ETU Forsikring

etuforsikring.dk

K 106

Forsikringer til hunde, katte, kaniner og gnavere.

Faaborg Havkajakklub

www.faaborghavkajakklub.dk

Udendørs åbent
areal

Foreningen har til formål at fremme friluftslivet
gennem kendskabet til kajak og andet idrætsligt og
kulturelt virke.

Fiskeri & Natur

www.fiskeri-natur.dk

P2. 118,119,120

https://skyd
ebaneforeni
ngen.dk/

Fishnship.dk

www.fishnship.dk

Åbent areal på
plænen

Fishnship.dk sætter en ære i at skabe fiskeoplevelser,
som er lidt udover det sædvanlige. Om det er en guidet
havørredtur fra vores top seje fiskebåd i Det Sydfynske
Øhav eller et skræddersyet event på en selvvalgt
lokation, så er i sikre på at tage derfra med en unik
fiske- og naturoplevelse. Ikke bare en #fisketur.
Vores fokus er at levere fiskeoplevelser af højeste
kvalitet både til lands og til vands. Vi laver en bred vifte
af guidede fisketure fra land og båd, fiskekurser og
firmaevents, hvor fiskeri er omdrejningspunktet

Foreningen Danske Herregaardsjægere

www.herregaardsjaegeren.dk

Ø 113

Brancheforening for Herregaardsjægere i DK. Udbyder
uddannelsen til Herregaardsjæger og arbejder for at
bevare den professionelle jagt- og vildtforvaltning på
større ejendomme i DK.

Frejdahl / Bryggeriet Vestfyn

https://bryggeriet-vestfyen.dk/

F 101 + 102

Sammen med designer og ideskaber Jim Lyngvild har
A/S Bryggeriet Vestfyen skabt en serie øl med respekt
for fortiden og mod til at afprøve nye smagsnuancer,
som tilfredsstiller nutidens kræsne ølelskere. For
Frejdahl er meget mere end bare øl på fad og flaske.
Det er kærlighed til håndværket og stolthed til
forfædrenes arv, der brygges videre på. Tilsat økologi,
naturlighed og nordiske ingredienser.

Faaborg-Midtfyn Kommune

https://www.fmk.dk/borger/

D 109 + 110+111

Faaborg-Midtfyn Kommune

Gamekeeper & Buhls Jagtrejser A/S

https://buhlsjagtrejser.dk/
https://www.gamekeeper.dk/

210

Hos Gamekeeper & Buhls Jagtrejser er vi et stærkt team
af servicemindede medarbejdere. Med over 45 års
erfaring i branchen, er du i sikre hænder hos os. Vi
skræddersyer din næste jagtrejse uanset om turen skal
gå til Kirgisistan efter Mid-Asian Ibex eller til Polen efter
sommerbukken eller en af vores mange andre
destinationer. Medlem af Rejsegarantifonden og DJA
Danske Jagtrejse Arrangører.

Global Trophy Logistics Aps

https://gtltrophy.com/

221

Trofæimport og eksport. Dokumentbehandling,
forsikring, fortoldning og distribution.

Globus Jagtrejser

www.globusjagtrejser.dk

205

Jagtrejser

Gourmensch Aps

www.gourmensch.dk

Cook Camp

Green Care Brahetrolleborg

www.greencare-group.dk

Ø 104

Green Care er en bred definition for socialpædagogisk
og terapeutisk interventioner, der anvender – også i
vores behandling – grønne og dyreassisterede metoder
og værner om de ressourcer, der er tilgængelige inden
for natur, landbrug, skovbrug, gartneri og andre
udeerhverv

Guntex

https://guntex.dk/

502-503

Guntex A/S er en grossistvirksomhed som udelukkende
sælger til detailbutikker inden for jagt-og outdoor
artikler. Guntex A/S er den førende danske grossist
indenfor våben, ammunition og jagtudstyr.

Gårdbutikken Dyrenes Verden

http://gaardbutikkendyrenesverden.dk/

K 101-K102

Jagt/fritidstøj fra DEERHUNTER, hundefoder,
hestefoder, tilbehør, godbidder, hundetegn, vin, juice,
bolcher mm

HG Agencies

hg.agencies@business.tele.dk

400-402- 409-412

Importør af grej indenfor jagt

Honda Shoppen ApS

www.hondashoppen.com

Udendørs på åbent
areal

HONDA POWER PRODUCTS, FISKEGREJ, MARINE
ELEKTRONIK, SIKKERHED,

Holmelund Jagtrejser

https://www.holmelund-jagtrejser.dk/

212

Holmelund Jagtrejser er grundlagt på baggrund af egne
personlige jagtlige erfaringer i alverdens lande.
Holmelund Jagtrejser er stolt over at kunne formidle
store kultur, natur og jagtlige oplevelser for de mange
jægere, som er hjemvendt med fantastiske trofæer
indhøstet i den uberørte vildmark. Medl. af
Rejsegarantifonden.

Icepaw

https://www.icepaw.de/

D 113 + D114

Petfood + supplements for dogs and cats.

Huntech Aps

www.hunttech.dk

S.116

Dansk designede jagt produkter lavet at jægere til
jægere. Produkter til den miljøbevidste jæger med sans
for kvalitet og funktionalitet.

Härkila

https://da.harkila.com/

405

Jagttøj

J. Nielsen Design ApS

www.nielsengunparts.com

P1. 116-117

Lyddæmpere Projektiler Komplet ammunition
Mundingsbremser Og tilbehør til ovenstående

J.Dyhr A/S

hm@jdyhr.dk

Åbent areal på
plænen

Salg af traktorer, have/park udstyr samt
entreprenørmaskiner

Jagt, Vildt og Våben

https://jvv.dk/

D.104

Danmarks førende jagtmagasin

Jagtformidling.dk

www.jagtformidling.dk

108

Danmarks førende online platform til formilding af jagt
udlejning.

Jagt-trae.dk

http://www.jagttrae.dk/

Åbent areal på
plænen

Jaktia AB

https://www.jaktia.se/

501

Joy Street Food

lopdrup@live.com

Salg af jagttårne og -stiger Jagt-træ.dk er virksomheden
som tilbyder jægere kvalitets- og funktionelle jagttårne
af alle typer. Vi har har et bredt produkt sortiment som
dækker alt lige fra almindelige jagtstiger- og tårne til
helt lukkede jagttårne, for jægernen med jagt i
udlandet. Vi er leveringdygtige i hele landet og har du
særlige ønsker er vi altid åbne for at tage hånd om
disse.
Jaktia är Sveriges största butikskedja för jakt- och
fiskeutrustning och består för tillfället av 37 butiker
från Sjöbo i söder till Kiruna i norr. För oss är jakt och
fiske en livsstil som handlar om frihet, gemenskap,
naturupplevelser och utmaningar.

K. Hammer Hansen A/S & VINOBLE

www.hammerhansen.dk

KaffeManden.Com

www.kaffemanden.com
post@kaffemanden.com

Kahles optik

https://www.kahles.at/en/

D.125-126

Salg af kaffe i alle afskygninger : Latte, cappuccino, flat
white, cortado, latte macchiato, espresso, americano ,
is-thé, iskaffe o.s.v. Derudover chai latte, thé og
italiensk chokolade

F103-F104

Jagtoptik

Kingdom of Denmark Chapter of SCI

www.scidenmark.com

Telt v. skydebanen

Kingdom of Denmark Chapter of Safari Club
International (forkortet KDC) er en ren dansk
medlemsorganisation for jægere under
moderorganisationen SCI. Hovedformålet er beskyttelse
af vores ret til at gå på jagt herunder at skabe jagt- og
naturpolitisk indflydelse såvel nationalt som
internationalt samt skabe bred forståelse for værdien af
kommerciel jagt, som en afgørende faktor i beskyttelse
af natur og vilde dyr. SCI harover 50,000 medlemmer
og 180 Chapters over hele verden.

Klubben for Field Trail Spaniels

http://www.ftspaniels.dk/

Hunderace telt

Idag har klubben næsten 2000 medlemmer, og er
dermed én af de største jagthundeklubber i Danmark.
Der udgives et klubblad, som udkommer 6 gange årligt,
og klubben afholder ca. 50 markprøver årligt.

Knaplund Destilleri Aps

www.knaplund.dk

D. 123-124

Egen produceret alkohol (Gin, Whiskey, Akvavit og
Moonshine) med introduktion af en ny og unik alkohol
specielt til jægere og fiskere samt andet "godtfolk"

Kronings Aps (Hero Camper)

www.kronings.com

Åbent areal på
plænen

Hero Camper er designet med komfort og
brugervenlighed i tankerne, fyldt med nyttige
faciliteter, skandinavisk design og et fleksibelt layout en hyggelig base for det næste eventyr. Filosofien bag
er, at det skal være nemt og komfortabelt at dyrke sin
interesse for f.eks. cykling, sportsfiskeri, jagt, surfing,
kajakture – eller bare nyde solnedgangen.

Dansk Knivforening

www.knivforeningen.dk

Teltrække 8

Unika knive på bestilling

Gerd Larsen, knivmager

www.creativemind-expo.com/gerd-larsen

Teltrække 8

Unika knive på bestilling

Hans Kristensson (smed)

www.bakkelykeramik.dk

Teltrække 8

Unika knive på bestilling

Jens A. Rasmussen, knivmager

www.jar-knives.dk

Teltrække 8

Unika knive på bestilling

Jens Jørgen Schiermer, knivmager

www.danstab.dk

Teltrække 8

Unika knive på bestilling

Jens Rahbek, knivmager

www.thegoodstuffshop.dk/l/Customknive/Jens-Rahbek-DK

Teltrække 8

Unika knive på bestilling

Jørgen Dobel, knivmager

www.knivsnedkeren.dk

Teltrække 8

Unika knive på bestilling

Jørn Sønderskov Christensen, knivmager

www.jsc-knifeart.com

Teltrække 8

Unika knive på bestilling

Karl Anders Fynbo, knivmager

https://www.thegoodstuffshop.dk/l/customknive/karl-anders-fynbo-dk

Teltrække 8

Unika knive på bestilling

Ken Persson, knivmager

www.thegoodstuffshop.dk/l/Custom-knive/KenTeltrække 8
Persson-DK

Unika knive på bestilling

Niels H. Nybo Nielsen, knivmager

www.thegoodstuffshop.dk/l/Customknive/Niels-H-Nybo-/

Teltrække 8

Unika knive på bestilling

Per Glerup, knivmager

www.knifeblade.dk

Teltrække 8

Unika knive på bestilling

Mikael Hansen Knive

www.mikaelhansenknive.dk

Teltrække 8

Unika knive på bestilling

Pia Hansen, knivmager

www.knivogscrim.dk

Teltrække 8

Unika knive på bestilling

Poul Strande, knivmager

www.poulstrande.com

Teltrække 8

Unika knive på bestilling

Bjarne Thorsager, knivmager

Teltrække 8

Unika knive på bestilling

Jørgen Storgaard, knivmager

Teltrække 8

Unika knive på bestilling

Björn Gylfason, knivmager

Teltrække 8

Unika knive på bestilling

Gert Strømsted, knivmager

Teltrække 8

Unika knive på bestilling

Lamhauge Høreværn
(Poul Lamhauge ApS)

www.formstøbtehøreværn.dk

P2 103

Formstøbte høreværn til både jagt og andre formål.
Aktive og passive.

Land&Fritid

https://www.landogfritid.dk/

P2 102

Fasan foder, Mike Hammer out door beklædning,
hundefoder

Leica Camera AG

https://en.leica-camera.com/

D 105-106

Sport Optics:
- Riflescopes
- Binoculars
- Thermal Cameras
- Spotting Scopes
- Rangefinder

LTS-Flyfishing Danmark

http://www.lts-flyfishing.dk/

P2. 121

Fluestænger, hjul, liner, fiskebeklædning samt tilbehør
til fluefiskeri

Mananga Safaris

www.manangasafaris.com

219

We offer a unique South Africa hunting safaris territtory
og 25.000 hectares. Some of the big game animals that
roam our area are elephant, leopard and buffalo that
could be arranged to hunt. Our Lodge is family friendly,
well-kept and equipped with all the facilities and
luxurius that you will need to enjoy an unforgettable
South African hunting Safaris.

MEDwebshop
Kongsberg

www.MEDwebshop.dk

Udendørs telt
Ved skydebanen

På skydebanen præsenterer vi et nyt Kongsberg system.
Vi medbringer andre træningssystemer fx Mantis og
Trainshot.

M.O.S. Nature/Jagtrejser Aps

Malpepo Safaris

Mangwa Hunting Safaris

Mpunzi Safaris

https://www.mos-jagtrejser.dk/

www.malpepo.com

www.mangwahuntingsafaris.com

www.mpunzisafaris.com

209

Jagtrejser til bl.a. Rumænien, Spanien, Aserbajdsjan og
Sydafrika. Vores vision er at skabe en god relation til
vores kunder, gennem kommunikation i øjenhøjde, og
høj service både før, under og efter jagten.

111

Malpepo Safaris er dansk ejet og tilbyder rejser til
Sydafrika med et specielt fokus på jagt. På vores eget
store revir 4.200 Ha + naboens 6.000 Ha har vi over 40
forskellige vildtarter. Du vil blive indkvarteret i vores
Lodge med 5 stjernede luksuslejligheder. Er du til
lækker gourmetmad og spændende vine, så er stedet
lige noget for dig. Værtsparret Lene og Poul ønsker at
alle gæster får en oplevelse ud over det sædvanlige, og
er klar til at forkæle dig lige fra din ankomst til din
hjemrejse.

114

Formidling af kontakt til Mangwa Hunting Safaris som
er et sydafrikansk jagt firma som formidler jagt-, fiskeog turistrejser til Sydafrika, Namibia, Botswana og
Zimbabwe. Pernille er dansk kontaktperson som
formidler kontakten Mangwa

208

My first hunting experience was at the age of 5 when
my Dad took me to hunt a springbuck. I knew at that
moment that is what I wanted to do,take people to
hunt and experience the thrill of the stalk and the build
up to shooting their animal.
In 2004 I got my Professional Hunters license, followed
by my Outfitters license.
Børge Hinsch Fonden har siden 2006 vederlagsfrit stillet
fondens naturskole til rådighed som tilbud til alle
naturinteresserede. Der skal dog betales entré til
Valdemars Slot på 10,- kr. pr. person. Naturskolen har
naturvejleder Claus L. Olesen som daglig leder.
Naturskolen tilbyder en masse spændende aktiviteter,
udfordringer og andre tiltag for alle med interesse for
naturen og alle dens mangfoldigheder.

Naturskolen v/Børge Hinsch Fonden

http://www.bhfnaturskole.dk/

Nieload

www.nieload.dk

P1 118

Nielsen Gunparts

http://nielsengunparts.com/da/forside/

P1 116-117

Lyddæmpere projektiler

204

Nika Jagtrejser er en af Danmarks ældste
jagrejsefirmaer. Vi er specialister i rejser till Polen og
Letland, men har også jagtrejser til Irland, Sydafrika,
Rumænien, Ungarn, Namibia og Zimbabwe på
programmet. Vi tilbyder både trofæjagt og fuglejagt.på
flere af vores destinationer. Medl. af
Rejsegarantifonden.

Nika Jagtrejser

https://www.nikajagtrejser.dk/

Nobilis Wildlife Aps

www.nobiliswildlife.dk

604

Jagt-, outdoor- og hundetræningstøj og udstyr til
kvinder. Vi har følgende mærker med på vores stand:
Baleno jagt-og outdoortøj i engelsk inspireret stil.
Italienske jagtgeværer til kvinder og mænd. Ruff &
Tumble tørredækkener til hunde. Non-stop Dogwear
hundeseler og løbeudstyr

Nordic Artemis Aps (Pinewood)

https://www.pinewood.eu/dk/

109-110

Beklædning til jæger og outdoor entusiaster

Norliq I/S

www.norliq.dk

D. 108

Producent af likør. Udskænkning af smagsprøver. Salg
af likør.

NPG ( Gateway 1 )

www.gateway1-footgear.com

408

Ny Vraa

https://www.nyvraa.dk/

Demo mark

OR Jagt og Naturpleje

http://www.jagtognaturpleje.dk/

Åbent areal på
plænen

Over stok og sten

madsstryhn@gmail.com

111-112

Ny Vraa Bioenergy I/S er fokuseret på at anvende pilen i
alle dens facetter. De tilbyder en totalløsning, der
strækker sig fra rådgivning, plantning, høst og
afsætning af flis samt udvikling af maskiner til dyrkning
af energipil.
Jagtkonsulent. udførelse af alt indenfor jagt og
naturpleje. Sø, skovenge, remiser, vildtagre og
udsætning af vildt. Salg af duck tube. Manuelt arbejde
med motorsav, buskrydning og plante. Formidling af
jagt på Berleburg Slot Tyskland på kapitalhjort, muflon
og råbuk.

Afvikling af vandreture Salg af uldtøj og vandresko. Jeg
sender lige flere logoer i løbet af et par dage.

Paulownia DK

www.paulownia.dk

P1 122

Paulownia Danmark tilbyder med eneforhandling i
Skandinavien planterødder af "klimatræet" Paulownia.
Dette træ er verdens hurtigst voksende træ og verdens
mest Co2 slugende træ. Udbyttet er enormt ... og
hurtigt. I en omdrift på 8-10 år ligger udbyttet i 2020priser på 55 -100000 kr pr hektar pr år. Vores 2
specielle hybrider er frostsikre ned til minus 35 grader
C. Paulownia kan bruges til biomasse, tømmer og
planteprotein.

Petland

https://www.petland.com/

D 101-102

Petfood, foder til hund og kat+W24

Pfizer Danmark

https://www.pfizer.dk/

Ø 116+115

Pfizer er en af verdens største medicinalvirksomheder.
På messen vejleder vi dig i at få de rigtige vaccinationer
inden din rejse.

Pickles Pusherne

picklespusherne@gmail.com

Polaris

https://polarisatv.dk/

Pladsen ved bygning
Polaris ATV, ranger
6

Rathmann outdoor&overland

www.gordigear-nordic.dk

Åbent areal på
plænen

Tagtelte fra Australske Gordigear samt udstyr til
outdoor & overland

Raymarine Danmark

www.raymarine.dk

P2 115

Leverandør af elektronisk udstyr til lystfiskeri,
lystsejlere etc.

Retrievernes Jagthundeklub

rjk.dk

Hunderace telt

Markprøver Working test Hundetræning

I sell gourmet hotdogs using high quality butcher
sausages from Slagter Theillgaard, fresh bread baked by
Wendorff Bageri and all toppings and sauces are
homemade by me.

Riderute Sydfyn

https://riderutesydfyn.dk/

D.112

Velkommen til Riderute Sydfyn. Her kan du opleve et af
Danmarks smukkeste områder på hesteryg. Den 75
kilometer lange rute varierer mellem natur og historie.
Det ene øjeblik rider du gennem en gammel skov, i det
næste er du omgivet af et vidstrakte herregårdsmarker.
Undervejs vil du opleve flotte udsigter ud over Øhavet
og historiske bygninger.

Royal Hunting & Safaris Tours

www.huntingtours.dk

107

Jagt-, safari- og oplevelsesrejser

603

Scandinavian Trap n Skeet er et nyt firma som
producerer en håndholdt og stationær lerduekaster.
Med vores helt nye teknologi fokuserer vi på
fleksibilitet, brugervenlighed og bæredygtighed. Vores
mål er at gøre det langt lettere for skytten at øve og
udvikle sine skydefærdigheder. Ved brug af bionedbrydelige duer gøres lerdueskydning samtidig langt
mere bæredygtig og miljøvenlig når der skydes på
baner og ude i naturen. Vores mål er at gøre
lerdueskydning til en endnu mere udbredt og
spændende sport med større frihed og
brugervenlighed.

Scandinavian Trap & Skeet Aps

aw@scantrapnskeet.com

Schweiss registret

https://schweiss.dk/

Ø.108

Schweiss-registret består af ca. 190 frivillige
schweisshundeførere, der med deres specialtrænede
hunde kan opspore påkørt og anskudt vildt (primært
hjortevildt). Alle Schweiss-registrets hundeførere er
legitimerede af Naturstyrelsen til at løse denne opgave,
og de har bl.a. lov til at eftersøge og aflive anskudt eller
påkørt vildt på privat grund, uden foregående tilladelse
fra ejeren.

Seeland

https://da.seeland.com/

406

Tøj til jægere og outdoor entusiaster

Selected Hunting Tours Aps

www.selectedhunting.dk

224

Jagtrejser

Semler Agro

https://www.vw-svendborg.dk/

Åbent areal på
plænen

Køretøjer

SIE Hunting

https://sie-hunting.com/

P1. 108-109

Vi er SIE-HUNTING.COM - En jagt, outdoor og fiske
butik i Langeskov samt en stor webshop. Vi leverer alt
slags grej og produkter til jagten, fisketuren og outdoor,
men vi har specialiseret inden for nattejagt.

Skoda Svendborg

https://www.skoda-svendborg.dk/

Åbent areal på
plænen

Køretøjer

Skovbegravelse

www.skovbegravelse.nu

D. 115

Begravelses muligheder i naturen

Skovskolen

https://skovskolen.ku.dk/

Ø 111

Uddannelse

Summit Tours Aps

https://summittours.dk/

217

Vi skræddersyr alle rejser til Sydafrika efter dine ønsker,
og du kan vælge mellem vores 4 luksuriøse lodges. Har
du særlige ønsker og krav, kan vi i stor udstrækning
også efterleve disse. Vores store udvalg i Sydafrika
betyder, at vi er specialister i Sydafrika. Herudover
tilbyder vi bjørnejagt i Canada og jagt i Grønland. Medl.
af Rejsegarantifonden.

Swarovski optik

https://aa.swarovskioptik.com/

F105-F106

Jagtoptik

Sønderup Maskinhandel A/S

www.sonderupmaskinhandel.dk

Åbent areal på
plænen

Ferrari kompakt traktorer og tohjulede traktorer.
Ferrari fingerklippere .Cast minilæssere. Muratori
fræser, slagleklippere, stennedlægningsfræsere,
såmaskiner, rotorharver, rotorklippere, vertikalskærer.
XROT og XFLAIL hybrid fjernstyrede skråningsklippere.
Zanon skov knuser.

Thaisen Hus

www.thaisenhus.dk

Mad og drikke

Vildtretter, div. sandwich, dessert, snack, is m.m.

Vorfor Vaffel

www.phansfood.dk

Mad og drikke

Vi sælger vafler og is

The Gun Room

https://thegunroom.dk/

500

Jagt, beklædning, optik etc.

TMN Hunting & Outdoor ApS

Ikke oplyst

403-404

Jagt beklædning, optik, Fodtøj , diverse

TrophyArt v/Jacob Strunge

www.trophyart.dk

225

Opmåling af jagttrofæer efter de anerkendte standarder
SCI, CIC og Rowland Ward.

True Grit Safaris v/Camilla Andersen

http://www.truegritsafaris.co.za/

D.118

True Grit Safaris er leverandør af hundeartikler til
jagthunden. Derudover formidlier vi jagtrejser til
Sydafrika og smagsprøver fra Sydafrika.

UniQ Food

www.uniq.dk

Udendørs telt
K. 109-110

Vi sælger hundefoder

Vedersø Vildt

www.vedersovildt.dk

D. 116

Vildtkød-pølseprodukter-røgvare Alt vildt er nedlagt på
jagt i Danmark, og 100 % fritlevende, bæredygtigt og i
en super kvalitet efter gammelt slagterhåndværk.

Verisure

https://www.verisure.dk/

Ø.105

Tilbyder gratis sikkersheds tjek af folks boliger. Og
fortæller guider i hvordan de kan blive sikret bedst
muligt mod, indbrud, brand og overfald

Unitron A/S

https://www.unitron.dk/da/

P1. 101, 102, 103

salg af foder til fasaner, hjortevildt samt hunde . salg af
udstyr til fasanopdræt mm. salg af udstyr til hunde

Vildtplejeren.dk

http://vildtplejeren.dk/shop/frontpage.html

Demo mærk

Vildtpleje og udsætning

Villes Slagtehus

http://www.villes-slagtehus.dk/

Ved. Bygn.5, anvises

Alle slags pølser og udskæringer af vildtkød, lam, svin
og oksekød. Gårdbutik med ferske slagtervarer lige fra
skært kød til færdiglavede pølser og pålægsvarer.
Veterinærgodkendt slagteri. Salg af garvede fåreskind

Viper-flex Aps

https://www.viper-flex.com/home/

P1 115

Skydestokke

VW Svendborg

https://www.vw-svendborg.dk/

Åbent areal på
plænen

Køretøjer

Woodling

www.woodling.dk

Åbent areal på
plænen

Motorsavsskulpturer Shelter og Bålhytter Skov og
naturpleje

Woodee

www.woodee.dk

D 107

ZEISS

https://www.zeiss.dk/corporate/home.html

Ø 106-107

Jagtoptik

Xtrahunt

http://xtrahunt.dk/

Udendørs telt
P 125-126

Termisk jagtudstyr fra HikMicro. Det være sig spottere
og riffelsigter. Powerbanks fra Sandberg

Øksekød Aps

www.øksekød.dk

D 117

ØKSEKØD er økologisk dansk oksekød. Nænsomt
krydret så det smager af mere. Langsomt tørret så det
holder længere. ØKSEKØD er "beef jerky" på dansk.
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