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Aktiviteter
Søndag 24. marts kl. 10.00 er der arbejdsdag i skoven – efterfølgende
lodtrækning til bukkejagten og Hjortejagt i sep.
Onsdag 3. april kl 19.00 Åbnes flugtskydningsbanen. Efterfølgende vil der blive
skudt hver onsdag fra kl 19.00-21.00 Alle er velkomne
Søndag 7. april kl. 9.00 – 12.00 Indskydning og skud til bevægelige mål på
Hjortebanen i Oksbøl. Kom i god tid så vi er klar til at gå i gang kl. 9.00 (Der er 56 skydebaner indenfor 500-600 m i området)
Torsdag 16. maj kl 9.00. Bukkepral på Møgelgårdsvej ved jagthytten. H-S giver
kaffe, rundstykker og en lille en.
Onsdag 19. juni kl 19.00 skydning mod Sdr. Vium hjemme
Tirsdag 6. aug. Kl 19.00 skydning mod Bork - i Blåbjerg.
Lørdag 10. aug. kl 10.00 pokalskydning kun for medlemmer. Grillen tændes og
der kan købes koteletter, pølser & kartoffelsalat. Skydebanen lukker efter denne
dag
Onsdag 4. marts 2020 kl. 19.30 Generalforsamling. Annonceres i Tarm ugeblad.

Søndag 22. marts 2020 Arbejdsdag i skoven – Lodtrækning til bukkejagten

Jagter
MØDESTED: Jagthytten ved Møgelgårdsvej

OBS: Det er nødvendig med tilmelding. Dette skal ske senest onsdag før jagten.
Man tilmelder sig på SMS, Facebook eller mail til Flemming Olesen 2267 1636.
Der vil til middag blive grillet en pølse.

NYT NYT NYT
Hjortejagt 1. sep. - 15 sep. Der vil i år blive solgt kort til hjortejagt som i
bukkejagten. Der er 8 kort. Udtrækkes til arbejdsdagen i skoven
Lørdag 26. okt. Kl 10.00 jagt i styg (hagl) Der må medbringes en gæst
Søndag 17. nov. Kl 10.00 jagt i styg (hagl) Der må medbringes en gæst
Søndag 1. dec. Kl. 10.00 Hjorte jagt i styg (riffeljagt) Tilmelding til Flemming
Olesen. Efter først til mølle princippet. (6 pladser)
Lørdag 14. dec. Kl 10.00 jagt i styg (hagl) Der må medbringes en gæst
Lørdag 28. dec. Kl 10.00 jagt i styg (hagl) Der må medbringes en gæst. Gløgg og
æbleskiver
Søndag 18. jan. Kl 10.00 ræve/grav jagt. (Der må skydes ræv og snepper-Jagten
er gratis)
Gæster må som udgangspunkt ikke medbring hund på fællesjagterne i Styg
Priser:
For lodtrækning og jagtdage på sommerbuk 350 kr.
Nedlagt sommerbuk: 500 kr.
Hjorte jagt i sep. 350 kr. pr. kort til anstand
Efterårsjagt inkl. Pølse til middag og ben gæt 150 kr. pr. gang. Skytten er
forpligtet til aftage nedlagt råvildt til minimumspris 400 kr.
Priser for vildt på riffeljagt: Hjort 1500 kr. Hind 1000 kr. Kalv 800 kr. Dåhjort 1200
kr. Då 800 Dåkalv 600 kr.
Jagtkort til Højesande 200 kr. Kontakt Jan Sørensen 4016 0437.
Husk, tilbagemeld vildtstatisk

Kontakt personer i Jagtforeningen
Formand: Peter Schou tlf. 28924035
Tarmvej-50@hotmail.com
Kasserer: Jan Sørensen tlf. 40160437
jms.opel@gmail.com
Bent Andersen tlf. 28912325
Bent.andersen@bbsyd.dk
Henrik Andersen tlf. 21676581
sako640@gmail.com
Maria D. Schou tlf. 28899835
Mariadamsgaard@gmail.com
Supplant: Bjarke Schmidt tlf. 22429519
bzs84@hotmail.com
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