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ORIENTERING FRA BESTYRELSEN
Forårets riffelskydning er overstået
og der har været en del på banen,
også nye aspiranter som har trænet
flittigt. Men der er plads til mange flere - så mød op! Tilmeldingslisten til
Vilsted turen i september er allerede
halvt fyldt op, så det tegner også
godt, så det er om at være hurtig hvis
man vil prøve denne dag på en anderledes skydebane.
Træningssæsonen for hundetræning
er også kommet godt i gang, og der er
trænet flittigt gennem foråret, med
tak til Biersted Dyrehospital for lån
af ridehallen til at træne i når der har
været koldt udenfor.

Der arbejdes flittigt i hytteudvalget
med projektering og beregninger på
byggeprojektet. Tegninger og overslag
har været med på sidste bestyrelsesmøde. Vi vil stadig gerne have tilkendegivelser på hvis man ønsker at
hjælpe til med byggeriet.
Ligeledes arbejdes der i skrivende
stund på at planlægge svenskerbesøget, som er i juni måned.
Jeg vil gerne slutte med endnu
engang at opfordre til at indsende
jagthistorier til redaktionen.
Knæk og bræk
Per N.B. Thomsen

“HAGLBØSSENS DAG” 23/6 KL. 10.00 - 14.00
Sammen med Gjøl Jagtforening
afholder vi denne dag, hvor alle har
mulighed for at komme ud og skyde
med haglbøssen. Der vil være mulighed for at skyde med forskellige
patroner og typer, (sponsoreret af:
Jægeren og Lystfiskeren) så du kan
se, hvorledes din haglbøsse sætter
skuddet på skiven. Der vil også være
mulighed for at skyde efter lerduer,

samt købe lidt til maven og ganen, en
mulighed for en familietur, inden
bålet tændes. Så få sat et kryds i
kalenderen og kig forbi!!!
ER du i tvivl om vejen ud til Gjøls
skydebaner, så ring til en fra bestyrelsen og vi ”fører dig”
Gjøl Jagtforening &
Aaby Sogns Jagtforening

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER
Steen Eriksen
Torngårdsvej 30
9440 Aabybro

Thomas Jensen
Ole Rømersvej 15
9460 Brovst

Torben Christensen
Thomasmindeparken 68
9440 Aabybro

Hans Oluf Jensen
Elmevej 8
9440 Aabybro
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Kasper Pedersen
Bynkevej 95, 1
9000 Aalborg

UDSTOPNING
AF FUGLE OG DYR
MONTERING AF OPSATSE
SAMT GARVNING AF SKIND
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Konservator

Kim Skjødt Hansen
Letvadvej 100 - 9200 Aalborg SV
Tlf. 98 18 12 78

Østergade 11 • 9440 Aabybro
Tlf. 98 24 11 73 • Fax 98 24 27 73

GJØL VVS & SWARTZ EFTF.
Aut. blikkenslagermester Mogens Poulsen
Limfjordsgade 35 · Gjøl · 9440 Aabybro / Østergade 19 · 9440 Aabybro

●
●
●
●

BLIKKENSLAGERARBEJDE
VAND- VARME- SANITET
GAS- OG OLIEFYRSSERVICE
SOLVARME

Gjøl 98 27 73 83 - Aabybro 98 24 10 89
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ÅRETS REGIONS JAGTSTI
Søndag den 22. april blev årets jagtsti afviklet på området ved Hvorup
skydebane. Vejret var helt i top og der
var deltagelse af 8 jagtforeninger
inklusiv os fra Aaby Sogns Jagtforening. Der var spændende poster med
jagtrelevant skydninger samt spørgsmål som tog ”fusen” på mange.
Også i år kunne man prøve buejagt,
og det var spændende.
Vi fra foreningen, havde i år opbygget
en post med rævejagt, hvor en løbende ræv skulle rammes, men hvor
også gravhunden dukkede op, og
desværre: 50 procent af deltagerne:
skød hunden. Det var for mange syntes vi, men mange undskyldte sig
med: JEG SÅ IKKE LIGE HVAD JEG

Peter og “Sjønne” klargør posten.
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SKØD TIL. Er det også sådan det kan
gå på den rigtige jagttur? Forhåbentlig ikke.
Men alt i alt have vi: Peter Rasmussen – ”Sjønne” og undertegnede en
hyggelig og god dag, men der kunne
godt være flere der mødte op sådan
en dag, hvor man kan få lært mange
gode og spændende ting.
De 20 deltagere som var der, gav
udtryk for at det var en god jagtsti
der var lavet, og de 4 bedste deltagere kom videre til landsmesterskabet.
Knæk og bræk til dem.
Vi ses forhåbentlig næste år
V.H. Hans Brun

Posten er klar - og det er Per også.

Præmieoverrækkelse.
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SVENSKERBESØGET 2007
Så er det nu. Du skal huske dig selv
og dine jagtkammerater på denne
spændende weekend. Vi får morgenkaffe med jagthornsblæsning m.m.
Der hygges og snakkes, skydes med
riffel i en spændende konkurrence,
og dystes på duerne så løbet næsten
smelter. Men alle er meget velkommen selv om du ikke har prøvet at
være med, så bliver du godt modtaget, og ingen er forpligtiget ud over
sine evner. Vi har også en meget hyggelig lørdag aften med lidt godt mad
og her kommer den hyggelige snak i
gang, og vi får lært hinanden lidt bedre at kende.

Hans Brun på tlf: 98241306 eller
mail: hans-brun@privat.dk og husk
nu: alle er velkommen.
Søndag den 10 juni
Kl. 8.00 - 9.00. Morgenkaffe, herefter
går det løs på skydebanen på Gjøl,
der er pæne præmier til skytterne og
herefter er det slut på en forhåbentlig
spændende og hyggelig weekend.
Håber meget du/i vil deltage, så også
svenskerne får en god oplevelse.
V.H. Aktivitetsudvalget

PROGRAM:
Svenskerne kommer om aftenen den
8. juni – her er der ingen aktivitet.
Lørdag den 9. juni
Kl. 8.00 - 9.00. Morgenkaffe og herefter riffelskydning på banerne i Hvorup.
Kl. 19.00 til ??.??. Fællesspisning på
Centralgården, 2 retter: kr. 100,-.
Her vil vi gerne ha’ en tilmelding fra
dig: senest torsdag den 7. juni til
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Billeder fra svenskerbesøget 2006.
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RIFFELSKYDNING
Så er sæsonen på banerne i Hvorup
snart slut. Det har igen i år været en
god sæson, med mange af jer der øver
flittigt, men også mange fra andre
foreninger har været “gæster”. Mange
af de nye riffeltegnsaspiranter har
fået god hjælp til at skyde ind, men
også fået dyset nerverne lidt ned
inden prøven.
I år har der været en tendens til at
mange flere prøver skydestokke og
andre jagtrelaterede hjælpemidler af

inden jagten skal begynde. Det er
positivt da det som bekendt er meget
sjældent at vi får mulighed for at afgive liggende skud på jagt.
Husk på den sidste skydning inden
efterårets jagt: Lørdag den 11.
august kl. 10.00 til 16.00
Tak for en god sæson og: KNÆK OG
BRÆK MED BUKKEJAGTEN.
V.H. Riffeludvalget

FLUGTSKYDNING
Ja som det er alle bekendt har vi desværre ikke vores egen flugtskydningsbane, og vi må nok også se i
øjnene at vi heller ikke får en.
MEN det betyder jo som bekendt
ikke, at du ikke skal øve dig på
”duerne”. Vi har i vor omegn gode
baner som kan benyttes: Gjøl har
skydning om onsdagene, Moseby har
skydninger om torsdagene, samt
banerne i Hvorup som har åbent tirsdage og lørdage i sommerhalvåret.
Se i øvrigt baner samt åbningstider
på vores hjemmeside: www.aabyjagt.dk.
MEN har du lidt svært med at ta’ dig
sammen, eller du ikke lige kender
nogen som du kan skyde med, ja så
er der næsten altid nogen fra forenin-

gen der skyder på Gjøl om onsdagene, og vi hjælper gerne. Ring til en fra
bestyrelsen hvis du ikke kender vejen
derud.
Det kunne være godt hvis vi kunne
være et hold fra Aaby Sogns Jagtforening som lærte hinanden bedre at
kende, også på flugtskydnings området, og måske sætte et hold til kommuneskydningen.
MEN du får også den gevinst at vildtet måske rammes bedre i den kommende jagtsæson, og det er jo ikke
det ringeste at få som gevinst, vel!
Se i øvrigt andet sted i bladet ang.
Haglgeværets Dag, den 23. juni, mød
op, så kan det være starten på noget
spændende.
V.H. Bestyrelsen

HUSK - HUSK - HUSK - HUSK - HUSK

www.aaby-jagt.dk
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Biersted Autoværksted
Haldagervej 9
9440 Aabybro
Tlf. værksted: 98 26 86 02
Tlf. salg: 98 26 80 97
E-mail: biersted@boschcarservice.dk
Hjemmeside: www.biersted.boschcarservice.dk

25.000 m2
søer!

v/ Jetsmark Kirke · Kvorupvej 89 · 9490 Pandrup · Tlf. 98 35 70 88
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SPÆNDENDE WEEKENDTUR TIL SVERIGE
Fredag d. 10. august 2007 drager vi
til Sverige og besøger vores venskabsforening Härryda.
PÅ TUREN SKYDES DER:
• ELGBANE (MÆRKESKYDNING)
• FELTSKYDNING
• SPORTING
Der er fælles afgang fra Aabybro fredag d. 10. august kl. 18.00 og hjemkomst igen søndag d. 12. august.
På turen er der god mulighed for
træning i fritstående skydning, samt
et godt kammeratskab.
PRIS: FÆRGE, KOST OG OVERNATNING KR. 900,-

Du skal ligeledes have toldpapirer
udfyldt for at tage våben med til
Sverige. Dette kan let gøres på Internettet, du kan bruge Jagtforeningens
hjemmeside: www.aaby-jagt.dk her
er der link til det Svenske toldvæsen.
Har du problemer med at få det gjort,
så ring til en fra bestyrelsen, og vi gør
det for dig.
Er der spørgsmål så kontakt os, gerne på mail hvis vi er svære at fange
hjemme.
Alle er meget velkommen, også jægere fra andre foreninger, eller bare
dem som har lyst. Så tilmeld dig nu
og gå ikke glip af denne sjove og
spændende weekend!

Alle er meget velkommen!
V.H. Hans Brun.
Tilmelding til Per på tlf. 98 24 03 04
eller Hans på tlf. 98 24 13 06.
Du skal medbringe:
• Jagtgevær (patroner kan købes på
banen)
• Riffel
• Ca: 50 -100 riffelpatroner
• Hørerværn (kan lånes)
• Normalt jagttøj/fritidstøj samt gode
støvler (der er lidt terræn arbejde)
• Sengetøj eller sovepose
• Lidt til ganen (eget behov)
• Lidt svenske kroner til skydningerne ca. 400 kr. (kan veksles på færgen)
• Jagttegn/riffeltilladelse
• Våbenpas
• Godt humør
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TILMELDING SÅ HURTIGT SOM
MULIGT, VI SKAL BESTILLE FÆRGEBILLETTER...

»Paraden«
KØB
SALG
BYTTE
Annoncer til næste nummer
indsendes til Hans Brun.

ALT I GLASARBEJDE
Tømrer · Snedker · Glas-Døgnvagt

JSP
TOTALSERVICE
v/ Søren Agesen
Østergade 50
9440 Aabybro
Tlf. 98 24 17 93

v/ Jarl S. Poulsen
Torngårdsvej 17

TLF. 98 24 44 49
Bil-tlf. 40 76 89 17
Fax 98 24 23 24
BYG

GARANTI
ORDNING
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TROFÆ OG BYTTEAFTEN
Forårets samling i biblioteket med
jagtårets trofæer blev afholdt den 14.
marts.
Der var mange pæne og spændende
trofæer, samt nogle gode spændende
historier at høre. Der blev også handlet lidt, men ikke så meget som man
kunne håbe på. Det er mange gange
de samme personer der mødes til dis-
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se møder, og så bliver effekt nyhederne noget sparsomme. Vi vil gerne
have mange flere af Jer til at komme,
det kan ikke passe at I ikke har noget
at ”prale” med efter en jagtsæson,
eller noget der skal byttes.
Tak til de fremmødte, for den hyggelige aften.
V.H. Aktivitetsudvalget

SALG AF HUNDEFODER

• Vaks Kennel (til den alm. hund)
• Vaks Aktiv (til den aktive hund)
• Vaks Hvalp (til hvalpen)
Læs varedeklaration på:
www.ronja-fie.dk/dokumenter/hundefoder.htm
Jesper Thomsen · Tlf. 98 38 43 31 · Mobil 23 45 12 16
E-mail: jesper-thomsen@privat.dk

15

75 ÅRS JUBILÆUM
Som tidligere beskrevet og fortalt, har
foreningen i år 75 års jubilæum, og
det er besluttet at markere dagen
med en fest:

LØRDAG DEN 25. AUGUST
PÅ BIRKELSE KRO.
Festudvalget arbejder stadig med
detaljerne for festen, og vi kan derfor

endnu ikke komme med menu samt
pris, men lige så snart vi er klar kan
det ses på vores hjemmeside, og I vil
få besked med alle detaljer i næste
nummer af LOKALBLADET.
Men I kan afsætte dagen og skrive
den i kalenderen og få presset dresset og pudset skoene...
V.H. Festudvalget

FISKETUR TIL BLOKHUS FISKEPARK
Søndag den 19. august mødes alle
interesserede til fiske konkurrence og
hygge i det grønne.
Vi mødes i Blokhus Fiskepark kl.
09.00 til morgenparole, hvorefter vi
indløser fiskekort.
Der er præmier til største fisk samt
flest fangede fisk.
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Husk at medbringe hvad I har behov
for af mad og drikke, samt alle i familie og vennekredsen som har lyst til
at være med på denne gode dag.
V.H. Aktivitetsudvalget
Sidste års “præmiefisk”...

STØT VORE ANNONCØRER
- DE STØTTER OS!
Hos Point S kommer vi hele
vejen rundt om din bil...
Vi tilbyder autoservice på:
• Dæk
• Udstødning
• Fælge
• Bremser
• Styrtøj
• Olieskift
Som medlem af Danmarks Jægerforbund giver vi dig 9% rabat på alle vore i forvejen
konkurrencedygtige priser - ved forevisning af gyldigt medlemsbevis. www.point-s.dk

Biersted
Dyrehospital

Sundbyvej 13
Biersted · 9440 Aabybro
Tlf. 98 26 80 05
Fax 98 26 81 06

Dyrlægerne
Marianne Rom og Poul Rom
Konsultationstid:
Hverdage
18.00 - 19.00
og 16.00 - 17.00
Mandag dog 16.00 - 18.00

Pensionsafdelingen for
hunde og katte
Ind- og udlevering:
Hverdage
8.00 - 17.00
Lørdag
8.00 - 19.00
Søndag
Lukket
Godkendt af
Den danske
Dyrlægeforening
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BITOKES AF VILDTKØD
Bitokes af vildtkød med ratatue og
nye kartofler. (Høj bøf af hakket kød
omviklet med bacon)
(4 couverter)
Ingredienser:
0,720 kg. vildtsmåkød (hakket)
0,150 kg. bacon i skiver
Evt. lidt knust enebær og salvie
0,720 kg. af sæsonens friske rodgrønsager
Nye små kartofler med skræl.
Fremgangsmåde
Et stykke ”film/vita vap” ca. 30x30
cm. rulles ud, herpå lægges baconskiverne (tæt sammen).
Det hakkede vildtkød formes som en
pølse med en diameter på ca. 7 cm.,
og lægges derefter ovenpå baconskiverne, baconskiverne formes omkring kødet, ”film/vita vap” rulles
omkring således den danner en flot
rund pølse.

Bøfferne brunes af på stegepande.
Sæsonens rodgrønsager skæres i
grove ensartet stykker, ristes halvt
møre på pande uden at tage farve,
lægges i en bradepande/gratinskål
eller lign. Herpå lægges de afbrunede
bøffer.
Det hele sættes i ovn ca. 5 min.
Saucen er saften fra rodgrønsagerne.
Kartofler med skræl koges 3/4 færdig
og afkøles. De afkølede kartofler steges på pande, evt. krydret med stødt
timian
PS. Bøfferne kan også formes, lægges
i fryseren og bruges til grillen senere
på året.
Rodgrønsager og kartofler kan ligeledes laves på grill i en alubakke
God appetit!

Rullen lægges i fryseren, når den er
halv frossent skæres den i ensartet
skiver af 180 gram.

Venlig hilsen
Jesper Thomsen

TRÆKJAGT
Vi har igen i år, lidt jagt terræn i Hellediengene, som kan benyttes til
trækjagt.
Er du interesseret i at benytte dette
teræn kan du henvende dig til kasse-
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rer: Lars Sloth, tlf. 98 27 90 60. Pris
for et sæsonkort kr. 300,V.H. Jagtudvalget.

- Et DANSK produceret kvalitetsfoder
uden farvestoffer og soya-proteiner...

Bestil på nettet
- og få leveret direkte ved døren!

www.naturscenen.dk
v/ Anders E. Jensen · Lucernemarken 38 · 9490 Pandrup · Tlf. 20 63 93 17
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VILDSTEDTUREN 2007
Vi har igen i år arrangeret en skydedag for riffelskytter i Vilsted. Turen
finder sted den 1. og 2. september, og
vil som sidste år foregå i samarbejde
med V. Hjermitslev / Saltum Jagtforening. Den ene dag vil blive med
skydning og schweiss og den anden
kun med skydning. Hvis man har
været med før og kun har lyst til
skydningen kan man tilmelde sig til
denne tur.
Skydningen bliver med teori og praksis, hvor vi skyder til både stillestående og faste mål på forskellige
afstande og under jagtmæssige forhold. Vi bliver udsat for ”stress” og

får pulsen sat på højkant. Der skydes
ligeledes fra hochstand og med forskellige former for anlæg.
Schweiss vil blive udlagt og dem der
er med på denne tur skal forsøge at
udrede forskellige anskudssituationer og forsøge at finde forklaringer.
Dette er særdeles lærerigt for alle.
Så vil du prøve en anderledes dag på
”skydebanen” er det nu du skal melde dig.
Tilmelding til Per på tlf. 98 24 03 04.
Knæk og bræk
Per N.B. Thomsen

VELLYKKET TUR TIL POLEN....
Få hele historien i næste nummer af
“Lokalbladet”....
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MIDT BUTIK
AABYBRO
NÆR
VESTERGADE 2 - TLF. 98 24 10 17

ÅBEN ALLE DAGE KL. 7.30 - 22.00

v/Pia Hoff Hjorth · Vestergade 11 · 9440 Aabybro

Telefon 98 24 19 77 · Mobil 40 57 05 65 · www.hjorths.dk
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HUNDETRÆNING
Så blev der endelig startet et hundetrænings hold i år – 12 hunde med tilhørende fører.
Vi mødtes første gang den 30. januar
og fik hilst på hinanden samt på
træner: Jesper Thomsen.
Det har været spændende at være
med og se den udvikling som hund og
fører, har fremvist. Alt er jo svært og
forvirrende til at starte med, også for
os tobenede, men hurtigt gik det
fremad, og som vejret og belysningen
tillod det kunne vi også komme ud i
terrænet, og øve apportering , tilbagesending samt terrænskift.
Som opfølgning til kurset har næsten
alle fortsat træningen på Gjøl sammen med deres hundehold, så nu
kan der også trænes vand m.m. Det
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er et godt samarbejde vi har fået, som
godt kunne gentages i det nye år.
Vi vil gerne takke Biersted Dyrehospital for lån af deres ridehal og
område, håber vi kan komme igen
næste år.
Som sagt er der stadig gang i træningen, og der er fremskidt med alle, den
nye sæson på jagtbanen tegner lyst
for mange. (man har lov til at være
optimist)
Der er afslutning den 8. juni med lidt
grill m.m. så har du lyst til at overvære det er du velkommen, måske er
du med næst år.
Stor tak til alle som gør en indsats,
trænere – hjælpere og udlåner af sø
og marker.
V.H. Hundeudvalget

23

HUSKEREGLER FOR HUNDEFØRERE
1. Hunden forstår ikke, hvad du
siger - hvad der er tale for dig, er
signaler (lyd) for hunden.

forsøg ikke at spille rolig, du narrer ikke hunden, men dig selv.
Lær at være rolig og behersket.

2. Forvent ikke, at hunden skal
tænke. Det er alt nok, når du selv
tænker.

10. Bliver du irriteret eller opfarende
- afbryd øvelsen omgående. En
trykket hund er en uanvendelig
hund.

3. Hunden kan ikke forstå konsekvenserne af sin handling. Derfor
må du være den, der bestemmer
– og den, der tager ansvaret.
4. Dressur er samarbejde - ikke tvekamp. Begge skal arbejde - men
en skal bestemme. Sørg for, at det
bliver dig.
5. En hund vil ikke trodse - enten
har den ikke forstået, eller også
er den trykket.
6. Hvis et moment indebærer
afvænning samtidig med indlæring, så gå forsigtigt frem,
arbejd metodisk og fordr mindre
end ved indlæring alene.
7. Det bedste resultat får man gennem rigtig udnyttelse af hundens
medfødte egenskaber. - Arbejd så
vidt muligt med og ikke imod
hunden.
8. Lær uoverlagte handlinger at
kende, så du ikke opfatter dem
som drillerier eller dumhed.
9. Husk at hunden omgående føler,
når du er irriteret eller opfarende,
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11. Vis hensyn over for hunden - forlang ikke mere af hunden, end du
forlanger al dig selv, så bliver den
aldrig overkørt.
12. Vær konsekvent - og giv aldrig en
kommando, som du ikke har
rimelige udsigter til at få adlydt.
13. Det er ikke hunden, som har
opfundet det med dressur - så du
skylder den at udføre dressurarbejdet venligt og roligt.
14. En straf, af hvilken art den end
må være, som frembringer selv
det mindste ubehag, må altid
komme samtidig med forseelsen.
Hunden oplever det som straf,
når du er sur, efter noget er mislykket.

Stedet, hvor man mødes og hygger sig...

Østergade 2A - 9440 Aabybro
Telefon 98 24 21 93

v/ Vagn Tidselbak
Aabybro Centret 12
9440 Aabybro
Tlf.: 98 24 19 66
Vi samler på glade kunder!
Aut. el-installatør

Ejnar Sørensen
Kattedamsvej 6 - 9440 Aabybro

Tlf. 98 24 14 55
●
●
●
●

EL-INSTALLATIONER
Reparation af hvidevarer
EDB- og telefoninstallationer
Belysninger og hårde hvidevarer i butikken
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AKTIVITETSKALENDER
JUNI
08. juni

Hundeafslutning

Gjøls flugtskydningsbane

09. juni

Svenskerbesøg
Morgenparole
Riffelskydning
Festaften

Centralgården
Hvorup
Centralgården

Svenskerbesøg
Morgenparole
Flugtskydning

Centralgården
Gjøls flugtskydningsbane

10. juni

Jægerskydning

Nols Sø og Moseby

23. juni

Haglgeværets dag

Gjøls flugtskydningsbane

10. juni

JULI

God ferie!

AUGUST
10. august

Tur til Sverige (husk tilmelding) Härryda, Sverige

11. august

Riffelskydning

Hvorup

19. august

Fiske-/familietur

Blokhus Fiskepark

25. august

Jubilæums fest

Birkelse Kro

Husk kort til trækjagt i engene
HOLD OGSÅ ØJE MED VORES HJEMMESIDE
DER KUNNE KOMME AKTIVITETER, SOM IKKE ER MED NU.

www.aaby-jagt.dk
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· JAGT
· FISKERI
· OUTDOOR

Fuglsigvej 50
9800 Hjørring
96 23 29 00

Meopta - et sikkert kikkertvalg
MEOSTAR ALUMINIUM
Model:
Sigte:
Pris:
1-4x22 rødpunkt . . . .4 . . . . . . . . . . .4.995,1-4x22 . . . . . . . . . . . .4C . . . . . . . . . .5.995,1,5-5x20 . . . . . . . . . . .4 . . . . . . . . . . .4.995,3-10x50 . . . . . . . . . . .4 . . . . . . . . . . .5.295,3-12x56 . . . . . . . . . . .4 og Z-plex . . . .5.495,3-12x56 rødpunkt . . . .4C . . . . . . . . . .6.995,4-16x44 Tactic Mill Dot og Z-plex . . . . . .6.695,-

Meopta har siden 1933 haft produktion
af optik, og i en årerække har jaguar
Gruppen markedsført Meopta programmet i Danmark. Fabrikken er kendt for
højkvalitet, og har ingen problemer med
at yde 10 års fabriks garanti.
Mange danske jægere har igennem årene
haft glæde af det varierede program af
kvalitetskikkerter. Alle modeller er udført
i 30 mm. Rør, og leveres i aluminium. Meopta er kendt for deres meget pålidelige
kliksystem, og de specialcoatede linser
betyder minimalt lystab. Meopta giver
mere kvalitet for pengene.

Meostar 1-4x22

Meostar 3-10x50

Meostar 3-12x56
Meopta sigte 4

Meopta sigte
4-c rødpunkt

Meopta sigte
Mill Dot

Meopta sigte
Z Plex

RØGEGÅRD JAGTFARM
Thistedvej 536-538 · 9690 Fjerritslev
Tlf. 98 22 50 66 · Fax 98 22 57 80
E-mail: jagt@royaleclassic.dk · www.jagtfarm.dk

PÜRSCHJAGT
På et stort kuperet delvist skovklædt klit-terræn,
under hegn i Nordjylland, har du chancen for
en spændende pürsch på hjortevildt eller vildsvin,
sammen med en erfaren jæger.

då- og sikavildt
• Kron-,
og vildsvin
• Mufflon
overnatning i jagthytte
• Evt.
• Våbenforretning
• Våbenmuseum
• Ungjæger-/pürchkursus
01.09-31.01(31.03)
• Jagtperiode:
• Ring efter brochure

