
Dåvildt jagten 2019 

  

3 dags jagt i træk til hver jæger. 

I alt 7 jæger fra 1 dec. til 21 dec.  

Har man vundet lodtrækningen et år sidder man over året efter 

Prisen er 500 kr. Pr. Nedlagt dyr  

Jagttid følges. Då kalv spidshjort er jagtbar på nuværende tidspunkt 

Skud løsnet er jagten over. Der må Max skydes til et dåvildt pr. Person 

Max 2 stk. dåvildt så lukkes jagten. 

Jagten er personlige og kan kun byttes som sammenhængende med andre der har vundet en 

datoperiode Enten ved dåvildts jagten i december eller januar og mindst et medlem af bestyrelse skal 

have besked. Nedlagt vildt betales senest 14 dage efter til kassereren. 

d. 1 – 3 december Edmund Jørgensen 

d. 4 – 6 december Claus Nielsen 

d. 7 – 9 december Leif Aslak 

d. 10 – 12 december Esben Hansen 

d. 13 – 15 december Holger Nielsen 

d. 16 – 18 december Morten Hesel 

d. 19 – 21 december Hans Bo Pedersen 

Dåhjorte jagten 2020 

 I alt 5 jæger fra 1 januar til og med 15 januar har en plads på dåhjortejagten med 3 dags 

sammenhængende jagt til hver jæger. Jagttid følges. 

Har man været heldig at vinde en plads ved lodtrækningen et år, sidder man over året efter. Prisen er 

1000 kr. For nedlagt hjort. 

Når bestyrelsen meddeler at de ønskede dyr er nedlagt er jagten ovre. 

 Skud løsnet er jagten over.  Der må Max skydes til en dåhjort pr. Person 

De er personlige og kan kun byttes som sammenhængende med andre der har vundet en datoperiode. 

Enten ved dåvildts jagten i december eller januar og mindst et medlem af bestyrelse skal have besked. 

Hvis jægeren ikke ønsker at bruge jagten, meddeles det bestyrelse der varetages en ny lodtrækning. 

Nedlagt vildt betales senest 14 dage efter til kassereren. 

  

d. 1 – 3 januar Bjarne Henriksen 

d. 4 – 6 januar Steen Hauge 

d. 7 – 9 januar Mathias Bak 

d. 10 – 12 januar Jens Ole Mørup 

d. 13 – 15 januar Niels Peter Søndergaard 

 


