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Foreningens bestyrelse
Kaj Nymann, formand
Ahornvej 2, Salten
8653 Them
Tlf. 40 29 59 12
E-mail: kajnymann@hotmail.com
Finn Hoffmann, næstformand
Elkærvej 5
8600 Silkeborg
Tlf. 86 84 14 30 / 61 27 84 30
E-mail: oz7yy@mail.dk
Michael Jacobsen, kasserer
Hjortgårdsvej 19, Voel
8600 Silkeborg
Tlf. 20 32 09 31
E-mail: mj@firmajacobsen.dk
Ernst Pedersen
Skovbakken 4
8883 Gjern
Tlf. 86 87 55 66 / 30 81 24 77
E-mail: flugtskyd@soj.dk
Per Riemenschneider
Vestervænget 29
8600 Silkeborg
Tlf. 40 17 37 94
E-mail: pr@perb.dk

Suppleanter
Paul Haugaard
Dennis Christensen
Flugtskydningsudvalg
Ernst Pedersen
Riffeludvalg
John Christensen
Tlf. 86 85 56 70 / 29 66 60 71
E-mail: joel@fiberpost.dk
Hundeudvalg kontaktperson
Hans Schougaard
Tlf. 86 84 78 11 / 21 27 78 11
Redaktionsudvalg
Kaj Nymann
Hjemmeside
Nicolai Pedersen
E-mail: sojagt@gmail.com
Ansvarlig over for
presseloven: Kaj Nymann

Per Pedersen
Richtersvej 16
8600 Silkeborg
Tlf. 29 48 09 60
E-mail: pedersen@silkeborg.dk
Kim Andersen
Sølystvej 28
8600 Silkeborg
Tlf. 40 77 84 10
E-mail: kimsilkeborg@point-s.dk

Få meddelelse om
ekstraordinære arrangementer
pr. e-mail.
Tilmelding: pr@perb.dk
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New Orleans Jazz Band

Vi er måske ikke de bedste? “Vi lyder bare altid sådan”

PERB HAR DEN HELT Kom og prøv f.eks.
Suzuki Vitara 1,6
Suzuki S-Cross 1,6
RIGTIGE JAGTBIL
DOHC, 120 HK.
DOHC, 120 HK.
I FORRETNINGEN
Ejerafgift kr. 1.200/år,
Ejerafgift kr. 1.200/år,
18,9 km/l, 123 g Co2/
km fra kr. 191.990 +
levering kr. 3.880 og
metallak kr. 5.000

18,5 km/l, 125 g Co2/
km fra kr. 196.990 +
levering kr. 3.880 og
metallak kr. 5.000

Ford Kuga 1,5
Mazda CX-5 2,0
EcoBoost, 150 HK.
SKYACTIV-G, 165
Ejerafgift kr. 2.380/
HK. Ejerafgift kr.
år, 16,1 km/l, 143
1.780/år, 16,7 km/l,
g Co2/km fra kr.
139 g Co2/km fra
293.990, *fra kr.
kr. 303.998, *fra kr.
229.871 + levering kr.
229.961 + levering kr.
Jette Dyrholm, tlf. +45
20 45 11og
97 metallak
3.880 ogBooking:
metallak
3.880
kr. 5.350
kr. 6.695

Hyundai Tuscon 1,6
GDi, 132 HK.
Ejerafgift kr. 2.380/
år, 15,9 km/l, 147 g
Co2/km. Fra kr.
314.995, *fra kr.
227.307 + levering
kr. 3.880 og metallak kr. 7.995

Kejlstruphøjvej 2
8600 Silkeborg
Tlf.: 87 22 10 10
perb.dk - ford.perb.dk
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*ved køb af gul-plade-bil inkl. moms

Vi glæder os til at se dig, og husk at
fortæl os om din interesse for jagt, så
du kan komme med i Per B’s jagtklub!

Generalforsamling 2017
Efter at en fyldt sal havde mindes Dem der ikke er blandt os mere, gav dirigent Knud Hansen ordet til Kaj Nymann med formandens beretning.
Formandens beretning
Det er jo meget de samme ting vi går og laver år efter år, og det bærer min beretning også
præg af.
I år kan jeg dog starte med i hvert fald tre ting der er anderledes end tidligere.
For det første havde foreningen bestået i 90 år. Det blev fejret på skydebanen, hvor et halv
hundrede tilmeldte gæster kunne nyde en menu bestående af grillet okse- og rullesteg med
dertilhørende vine.
Forud for dette var der blevet afholdt jubilæumsskydning med diverse sponsorpræmier, som
blev uddelt efter middagen. Det lyder dyrt, er der måske nogle der tænker! Men bare rolig.
Mad og drikke til halvtreds mennesker beløb sig til kun godt kr. 12.000,-, uden at det gik
ud over smagsoplevelsen. Vi slipper nok ikke lige så billigt om ti år, når der står 100 år på
indbydelsen; men den tid den glæde.

Den anden ting der differerede fra tidligere, var at John pludselig kunne vælge og vrage
mellem skydetider på riffelbanen, hvilket er en positiv overraskelse, da vi altid har måtte
tage til takke med de tider vi nu engang fik dikteret. Det kan John selv få lov til at uddybe
når vi når til hans beretning på riffelfronten.
Så var der en tredie ting der ikke helt gik efter bogen, nemlig vildtspillet!
Her manglede vi en 60-70 mennesker i forhold til tidligere år, med det resultat at vi kom ud
med et mindre underskud på ca. kr. 500,-. Årsagerne til dette er til at få øje på. Manglende
indtægter fra 70 personer, samt højere priser på fuglevildt løber hurtigt op i kr. 7-8.000,-,
hvilket er hvad vi har lavet i overskud de seneste år.
Hvad kan vi så gøre ved det? Vi kan jo sige at det er en gammel tradition, og gi’ det en
chance til, med risiko for endnu større underskud, eller vi må se i øjnene at tiden er løbet
fra denne form for spil. Vi hører fra andre foreninger, at de har samme tilbagegang.
Vi har selvfølgelig drøftet det i bestyrelsen, og er indstillet på at prøve en gang til, hvis
det er det man ønsker; men vi vil nok hellere bruge kræfterne på noget der er profitabelt,
f.eks en ekstra skydning af en eller anden art. Det ved vi ikke koster foreningen penge,
...fortsætter på side 7
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Hvad kan
vi gøre
for dig?
www.korsbakke.dk forhandlere, der støttes af Bridgestone,
First Stop er et netværk af professionelle
verdens største dækproducent.
I Danmark er vi p.t. 45 forhandlere og i Europa ca. 2.000 forhandlere i 23 lande!

NY T foto på vej
Velkommen til First Stop Silkeborg
- din lokale dækspecialist

Quick Center Stagehøjvej 16 8600 Silkeborg Tlf. 86 80 69 60 quick-center@mail.dk
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tværtimod! Jeg vil gerne høre forsamlingens indstilling til dette, og så tager vi det op senere
under eventuelt. Måske med en lille afstemning.
Nå men; bortset fra det lidt negative, så går det meget godt med vore øvrige arrangementer.
Flugtskydning kører stabilt. Ud over vore normale træningsaftener, præmieskydning, pokal og
mærkeskydning, samt juleskydning, er der flere og flere der er interesserede i at leje banen til
bl.a. firmaarrangementer. Her tæller det godt med at Per B hvert år inviterer et halvt hundrede
kunder med jagt i blodet, til en fantastisk dag med fri skydning, forplejning og masser af præmier. Vi stod selvfølgelig også klar med bukkekaffe den 16. maj, og ligeledes havde Michael
inviteret på familiefisketur, hvor vi var benådiget med dejligt vejr og bidelystne fisk.
Økonomisk set er der ikke grund til bekymring, trods et underskud sidste år, der dels skyldes
jubilæum, samt et nyt termotag på vor overdækkede terasse på flugtskydningsbanen. Vi forventer et overskud i 2017, da der ikke umiddelbart ligger større økonomiske udfordringer.
Så vil jeg lige minde om vores email service, hvis du ikke endnu er tilmeldt denne. Tilmelding til Per Riemenschneider.
Til slut en tak til alle der er med til at gøre foreningarbejdet til en fornøjelse. Stor tak til
annoncører og sponsorer for trofast opbakning!
Aflæggelse af regnskab
Kasserer Michael Jacobsen gennemgik det omdelte regnskab, og forklarede årets underskud
med at det stort set gik lige op med udgifter til jubilæet.
Regnskabet blev herefter godkendt af forsamlingen.
Flugtskydning v/ Ernst Pedersen
Ernst gennemgik, ud over hvad formanden allerede havde været inde på, de forskellige aktiviteter der havde været i løbet af sæsonen. Herunder bl.a. listen over de dygtige medaljetagere ved foreningens pokalskydning.
Listen lyder som så:
- Senior pokal: Jacob Toft
- Old Boys: Per Riemenschneider
- Veteran: Svend Erik Siim
- Super veteran: Finn Hoffmann
- Junior: Christoffer Toft
- Vildtduepokal: Finn Hoffmann
Herudover blev der uddelt diverse guld-, sølv- og bronzemærker.
Riffelskydning v/ John Christensen
John lagde ud med den glædelige nyhed, at der
ikke længere er problemer med at få de skydetider vi gerne vil have. Dernæst en lille skideballe
til alle de af vore medlemmer, der ikke benytter
sig af tilbudet om indskydning af deres riffel
inden bukkejagten går ind. Fire kompetente instruktører + en bøssemager står klar med hjælp
...fortsætter på side 9
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Rågeprøven
For at kunne deltage i rågereguleringen
i Silkeborg, skal du først bestå en lille
prøve.
Dato: Torsdag d. 27. april kl. 16.30-19.
Sted: Sejs/Svejbæk Skytteforenings
skydebane v/Hårup
Indskydning fra 25 m. bane.
Pris: kr. 100,Ansvarlig:
Allan Louring
Tlf. 20 73 18 80

Tilbyder præcisionsarbejde
af højeste kvalitet: reparationer,
monteringer, renoveringsopgaver,
syrebruneringer, varmbruneringer
og custom-projekter

Kontakt: 2183 4545 • Web: ahlarsen.dk
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og gode råd, så viser det sig at kun en lille procentdel gør
brug af dette. Så opfordringen lyder, for vildtets og din
egen samvittigheds skyld, kom nu på banen. Skydetiderne
findes på side 11 her i bladet.
Bladet v/ Kaj Nymann
Takket være trofaste annoncører hviler bladet økonomisk
i sig selv. For at bladet kan blive så nuanceret som muligt,
efterlyser vi stadig billeder og indlæg fra medlemmerne.
Valg af bestyrelse
På valg var Ernst Pedersen, Per Riemenschneider og Per Pedersen, der alle modtog genvalg.
Af helbreds- og arbejdsmæssige årsager, trak Jens Chr. Madsen sig fra sin bestyrelsespost,
som han havde varetaget i en årrække af et par gange. Ind i bestyrelsen træder suppleant
Kim Andersen. Som ny suppleant blev Dennis Christensen valgt. Formanden takkede Jens
Chr. for indsatsen og bød Kim velkommen. På revisorposten var Villy Rasmussen på valg,
og med lidt overtalelse gik han med til genvalg.
Eventuelt
Så var vi nået frem til punkt 9 eventuelt, hvor vi jo havde et hængeparti vedr. vildtspillet.
Ved hjælp af afstemning skulle man tage stilling til om man skulle give denne gamle tradition en chance til, eller om bestyrelsen skulle bruge krudtet på mere profitable tiltag.
Et flertal stemte for at gi’ spillet en chance til, og folk blev på det kraftigste opfordret til
at bakke op om resultatet. Det er for øvrigt efterfølgende lykkedes at få Lunden den første
mandag i november.
Der blev fra salen spurgt om det var en ide at foreningen gik på facebook. Det vil bestyrelsen tage op til overvejelse.
Herefter manglede der kun en ting på dagsordenen, nemlig
kåring af årets buk + div. præmier for mest særprægede buk
samt bedste hjortegevir. Bukkepokalen blev vundet af Ulrik
og mest særprægede af Kim.
Så kom turen til hjortene, og aldrig har vi set så mange og
især store trofæer. Det kunne tyde på at fredningen af mellemhjortene i en årrække herhjemme nu slår igennem, og bedste
hjortetrofæ var såmænd også skudt lokalt af Kim Andersen i
nærheden af Ry.

Så blev der ellers serveret stegt flæsk
ad libitum fra køkkenet i Indelukkets
Spisested.
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KIG IND TIL OS
Vi er
kendt for
den gode
service.
Vi har
altid en
masse gode
tilbud.

O

prettet
Jagtartikler og Hårde Hvidevarer
Strædet 2, 7441 Bording • Tlf. 86 86 11 77 & 86 86 10 10 • www.koskov.dk
Å B N I N G S T I D E R : Mandag-torsdag 9.00-17.30 • Fredag 9.00-19.00 • Lørdag 9.00-13.00
www.koskov.dk
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Bukkekaffe for alle
Har du skudt en buk, eller er du bare nysgerrig
efter at se hvad de andre kommer slæbende
med?
Så mød op tirsdag d. 16. maj fra kl. 9.00
og nyd denne morgen med andre ligesindede
morgenmænd.

Skydebanen Pankas
Torsdag
Torsdag
Søndag
Torsdag
Torsdag
Torsdag

6/4 2017
20/4 2017
23/4 2017
27/4 2017
11/5 2017
21/9 2017

17.00-20.00
17.00-20.00
10.00-16.00
17.00-20.00
17.00-20.00
16.00-19.00

Jægerforbundets riffelprøve
Søndag
30/4 2017
10.00-18.00
Bøssemager Anders Hatting vil være på banen de fleste af skydedagene.

Den utrolige jagtrejse til Afrika
Den 10. marts 2014 ringede min gode ven Sten til mig, og spurgte om jeg var interesseret i en
jagtrejse til Afrika, da der var kommet et afbud. Jeg var lige gået på efterløn, så jeg kiggede
på konen, som nikkede, og sagde at det havde jeg jo altid ønsket mig, og jeg sagde ja tak. Så
skulle der handles hurtigt, da rejsen allerede var den 12. marts. Vi fik faxet papirer til jagtudbyderen Tinus Linderque, som boede 5 km fra Kryger nationalparken i Limpopo dalen. Jeg fik
bestilt billetter ved Gatar Airways og alt var i orden til rejsen.
Vi kørte fra Silkeborg til Horsens om morgenen, mødtes med de andre deltagere og tog toget
til Københavns Lufthavn, hvor halvdelen af os skulle med et andet fly.
Vi mødtes igen kl. 18 i Johannesburg, hvorfra vi skulle køre i 5 timer til bestemmelsstedet
Limpopo. Vi var trætte efter rejsen, men da vi nærmede os vores bestemmelssted, begyndte
...fortsætter på side 15
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Den førende leverandør til køkkenog møbelindustrien i Danmark
OL Beslag A/S - Bergsøesvej 2 - 8600 Silkeborg
Tlf. 86 81 31 11 - Fax 86 81 31 49 - www.ol-beslag.dk

Bedre og billigere
Verdens bedste skydestok!

9 års fødselsdag
Gammel pris 1.049 kr, nu 999 kr.
Få fuldt navn eller initialer på vores
opdateret frontplade.
Anmelderrost, 100% rustfri, dansk
produceret og yderst rejsevenlig.
Pris med navn: 999 dkr. + fragt.

Se mere på: www.ph-jagt.dk
www.facebook.dk/phjag
Tlf: +45 26 29 09 58
Der tages forbehold for trykfejl og ændringer
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...fortsat fra side 11
det at blive spændende. Da vi kørte op til farmen kom to store giraffer over vejen, og lidt længere ude ad vejen kom der en flok Zebraer over vejen.
Vi ankom til farmen kl. 00.30. Der var lavet mad til os og vi fik nogle store drinks og jagtudbyderen fortalte os lidt om Afrika og dyrerne. Vi skulle op kl. 05.00 og køre en time til den
første jagtlokation. Det havde regnet de sidste 14 dage, så vegetationen var høj og det var
svært at se de små dyr som Dyiker og vortesvin, men vi så impalaer, giraffer og zebraer, men
kom ikke på skudhold af dem.
De to første dage var jagtheldet ikke med Sten og mig. Den tredje dag kom vi kørende med
vores guide Danie og pludselig stod der en flok Blue Wildebeast ude på en 150-170 m. Jeg
gjorde klar og Danie sagde jeg skulle skyde den store gamle tyr, men flokken vidste der var
noget galt og løb. Den gamle tyr blev
dog stående med front imod mig, så
min gamle Sako 308W lynede og en
stor blodstråle kom ud fra fronten af tyren. Jeg var helt spændt, men tyren blev
stående og jeg genladede, men Danie
sagde den var færdig og i det samme
væltede den om på siden i en ordentlig
støvsky og alle jublede. Jeg var glad for
mit første afrikanske vildt. Den viste sig
senere at få bronzemedailje. Vi kørte
videre og Sten kom på skudhold af en
rigtig flot Zebra, som han fik nedlagt.
Endelig smilede jagtheldet til os.
Om eftermiddagen kørte vi på en meget lille vej i bushen, da Danie ser noget ude i horisonten.
Danie siger det er en Common Reedbook, en sjælden gæst i det område, og spørger om jeg
vil skyde den. Den er ikke på mit program, men jeg siger det vil jeg godt. Det er 30 gr varmt,
jeg sveder og jeg er spændt til bristepunktet. Jeg kan ikke rigtig få det rigtige skudhold, men
så vender den rundt og går lidt væk. Jeg kan mærke min puls er høj, jeg får skydestokken op
og den vender bredsiden til og igen lyner
min 308W og Reedbooken går ned i knaldet. Vi går hen til Reedbooken og Danie
siger den er stor, men det siger de til alt.
Da jeg får målt den op viser det sig at den
får guld. Jeg tænker bagefter hvor heldig
kan man være, med på et afbud og første
gang i Afrika og skyde 2 medaljetrofæer.
Sådan endte den herlige jagtrejse, som jeg
aldrig vil glemme.
Mvh. John Kristensen
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Indelukkets Spisested
Åhaveallé 9c
8600 Silkeborg
Tlf. 86 82 61 79

Alt til dit kæledyr
foder og tilbehør

Jagtkammerater mødes!

Leverandør til dem, der kan smage forskel!
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Vildtspil 2017
Som det fremgår af referatet fra generalforsamlingen, giver vi denne gamle tradition endnu
en chance. Det kræver opbakning fra jer alle; så tag familie, venner og andet godtfolk med
i Lunden den første mandag i november kl. 19, og vær medvirkende til at dette event kan
fortsætte i årene fremover!
Vildtspillet afholdes i Lunden på Vestergade i Silkeborg d. 6. november 2017 kl. 19.00

Familiefisketur
Trods flere dage med over 20 grader, blev der sidste år fanget 15 fisk, med en vinder på
2.760 gr., landet af Per Riemenschneider.
I år mødes vi igen med familie, venner og bekendte lørdag d. 11. juni, hvor vi konkurrerer
om mange flotte præmier sponsoreret af bl.a. Brugsen i Voel, Grejbiksen, Korsbakkes
Planteskole, Grovvarecentret, Salgter Bo, Henri Lloyd, Resenbro Put and Take, Lindberg
Sport og Per B.
Stedet er Resenbro Put and Take. Der fiskes fra kl. 10-13.
Vi ses!
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Benjamin & Christoffer
på jagtsafari i Sydafrika 2016

Glæden var stor hos begge drenge, da de modtog en jagtsafari i konfirmationsgave af deres far
Jacob d. 22. april 2016. Glæden blev ikke mindre da de fik at vide, at de skulle afrejse fra Billund allerede 6 dage senere d. 28. april 2016.
Fra Billund gik turen til Frankfurt, Johannesburg og til slut sydspidsen af Afrika til Port Elisabeth, hvor vi blev afhentet af Brian, som var vores vært de næste 9 dage. Rejsen tog 19 timer
inden vi nåede vores mål, men forventningerne og alle oplevelserne på rejsen gjorde, at den
ikke føltes lang.
Jagtrejsen er købt igennem ’Pete Safaris’ ved danske Peter Olesen, som laver fantastiske jagtrejser der er til at betale, og man får en personlig dialog og hjælp.
Benjamin og Christoffer fik hver 1 Kudu tyr, 1 Vortesvin og 10 Springbukke (ikke trofæer).
Pete Safaris har et fremragende samarbejde med Two Waters Safaris, hvor vi boede hos Brian
og hans kone Shedly, i en lille by Kleinwood ca. 120 km fra Port Elisabeth, ved de frodige
bjergene og sletter. Området er særdeles naturskønt og Two Waters Safari råder i alt over
150.000 ha. jagtrevirer, som sammen med den øvrige del af Eastern Cape, er kendt som et af
de mest vildt- og artsrige steder i verden – et sandt vildtmekka for jægere.
1. jagtdag skulle Benjamin og Christoffer på jagt efter
indskydning af vores lejede rifler. Christoffer skulle først
til og fik nedlagt en flot Impala, imens jeg
fotograferede Benjamin med et par Giraffer
i baggrunden, dem var Benjamin ikke helt
glade for!
Efter Christoffers Impala, var det Benjamins
tur og det var et Vortesvin som blev Benjamins første vildt nedlagt med rifel, og ligesom Christoffer måtte Benjamin indvies :-).
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2. jagtdag fik vi selskab af Peter Olesen PH (Professionel Hunter) som vi havde købt jagtrejsen af. Benjamin fik skudt en Impala, efter mange kilometers pürsh, og en Kudutyr sidst på
dagen.
3. og 4. jagtdag stod den på Springbukke, hvor vi
skulle køre 1½ time for at komme til Springbukkeland. Området var fladt som i Vestjylland, og
uanset hvor vi så hen var der Springbukke, så det
var bare at finde stedet hvor der skulle skydes fra til
Benjamin og Christoffer. Jagten foregår ved at man
finder en meget lille trægruppe med udhængende
grene som man kan sidde i skyggen af. Finde campingstolen frem, ligge riflen på plads og så vente på
at 2 lokale hjælpere langsomt drev Springbukkene i
vores retning, hvilket de udførte meget professionelt.
Og begge drenge fik skudt 3 Springbukke hver, hver
dag, så i alt 12 Springbukke.
De var også begge ude og Pürshe, hvor de fik lov
til at skyde på laaaange afstande, Christoffer skød 2
Springbukke på 220 m :-), under kyndig vejledning
af Peter Olesen (PH).
5. jagtdag skulle Christoffer skyde en Kudutyr, hvilket ikke var så let, da Kudu’erne er meget
sky, og står og gemmer sig i Bushen, på en Pürsh så vores lokale hjælper så et ’Hulepindsvin’
som Christoffer måtte skyde, det var på ca. 6 meters afstand, (Hulepindsvin er skadedyr, de
gnaver i alle ledninger/vandslanger mv. så de både fanges i fælder og skydes når de findes, de
lokale spiser dem med stor vellyst :-(. Velbekomme siger vi bare, føj hvor de stinker… (kan
også ses på billedet hvor Christoffer holder sig for næsen, da han viser pragtdyret frem).
Til sidst lykkedes det Christoffer at nedlægge en flot Kudutyr, Christoffer var klar over der
skulle handles hurtigt, så ikke noget tøven da Kudutyren blev fundet, skud og den var nedlagt
på ca. 180 m :-).
Efter dette kørte vi lidt rundt og skød nogle aber. De er store skadedyr for plantageejerne, da
de spiser frugter og ødelægger plantagernes træer, der er rigtigt mange aber, de ligger overalt
på vejene og er kørt ihjel. Alle er bange for aberne, da de er syge og bliver man bidt, eller
kradset af en abe, er det bare afsted på sygehuset. Nu var drengene mættet af jagt og havde
tilsammen nedlagt 28 stykker vildt, hvilket var noget af en ’dåd’ for Benjamin og Christoffer,
og det bliver svært, at få dem med på en ’kedelig’ fasanjagt når de får jagttegn, da forventningerne er høje. (Det tager 3 minutter, at få et jagttegn i Sydafrika, det er tiden det tager at skrive
sit navn, mm. på en blok papir med gennemslag, så de lokale myndigheder kan få en kopi ved
forespørgsel).
Turen hjem var lang, med mange indtryk der skulle fordøjes og bearbejdes, men en tur de
aldrig vil glemme..:-). En fantastisk tur for alle, inkl. deres fader som varmt kan anbefale det
til alle andre, en fed måde at være tæt på sine børn på, og se dem opleve dette overflødighedshorn af vildt, natur og en hel anden kultur, vi er klar til at tage af sted igen :-). Jeg formidler
gerne kontakten til Pete Safaris. Når man tænker på hvad vi ofrer på div. jagtture i Europa, er
sådan en tur ikke ret meget dyrere og virkelig, at anbefale, man bliver mættet vildt, natur og
kulturelt :-).
Mange hilsner og god tur! Jacob
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Opstart flugtskydning
Vi indleder flugtskydningssæsonen lørdag d. 1. april fra kl. 13.
Mød op og vær med til at skyde en ny sæson igang.
Ud over de sædvanlige vinpræmier, trækker vi lod på skydekortene fra jagtbanen
om et gavekort på kr. 500,- til krudt og kugler/skydekort, til brug på vore skydeaftener om tirsdagen.

Præmieskydning
Tirsdag den 2. maj kl. 18.00
Vi har rykket vores populære præmieskydning til først i maj for at tilgodese
så mange som muligt. Som sædvanlig
udlodder vi de mange sponsorpræmier
ved lodtrækning blandt skydekortene
fra jagtbanen. Hovedgevinsten er 1. stk.
gavekort på kr. 1.500,- til Kr. O. Skov,
ligså 2. præmien på kr. 500,-.

Pokal og mærkeskydning
Vi skyder om de eftertragtede pokaler tirsdag d. 20. juni fra kl. 18.
Husk lige at du skal have gået mindst 4 runder på banen i løbet af maj-juni, for at
være med i kampen.

Juleskydning
Skønt folk har travlt med så meget andet i december, fastholder vi denne hyggelige
event lørdag d. 9. december. Som sædvanlig er der gløgg og æbleskiver på menuen, samt præmier i form af juleænder og rødvin.
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Revision 1 yder god personlig service til små og mellemstore
virksomheder, Revision 1 er behjælpelig med:
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