Velkommen til

Jagt- og Fiskeridag
ved Opalsøen
13. oktober 2019 kl. 10.00 -15.00
Oplev:
 Vildtet fra skud til bord (rådyr og fuglevildt mv) (flåning,
forlægning, tilberedning og smagsprøver)
 Få orienteringsmateriale og opskrifter
 Flugtskydning med haglbøsse efter lerduer og laserskydning
 Skydning med DGI Skydning
 Bueskydning
 Orientering om Schweisshunde (eftersøgningshunde)
 Mød en jagthund og dens fører
 Hvordan får jeg mest ud af mit jagtområde (Vildtplejerådgivning)
 Hvordan får jeg jagttegn
 Lystfiskeriets ædle kunst (Prøv at fiske, hør om grej og tilvirkning
af dette)
 Bliv orienteret om mange forhold i naturen

 Kl. 14.30 Besøg fra Bornholms Rovfuglecenter

Bornholms
Sportsfiskerforening

Aktivitestspladsen:
Kl. 14.30 Besøg fra Bornholms
Rovfuglecenter
Jagthornsblæsning
Jagthunde og dens fører

Flugtskydning

Bornholms
Sportsfiskerforening

I Orienteringsteltet og ved
Grillen møder du bl.a.:









Danmarks Jægerforbund
Vildtplejerådgivning
Fremstilling af knive
Fremstilling af fluer og blink til
fiskeri
Vildt- og naturpleje rådgivning
Den bornholmske honning
Sckweisshunde (eftersøgshunde)
Vildtet fra skud til bord
o Vildtarter
o Klargøring af vildt
o Tilberedning af vildt
o Smagsprøver af vildtet

Aktivitetspladsen:
Hundearbejde og
Jagthornsblæsning

Parkering

ROVFUGLESHOW kl.14.30
Parkering
Bueskydning
DGI-Skydning
Grill

Laserskydning efter lerduer

T

Orienteringstelt

LaserShot Skydning

Tilkørsel

Besøg Jagt- og Fiskeridagens aktiviteter
I orienteringsteltet kan børn og unge få udleveret et kort med
opfordring til at besøge aktiviteterne. Efter gennemførelse af de 5
aktiviteter rundt på pladsen vil man modtage en medalje i
orienteringsteltet.
De 5 aktiviteter er:
 Flugtskydning med lerduer eller laserlerdueskydning
 Få en smagsprøve ved grillen
 Skydning hos DGI-skydning
 Bueskydning
 Besøg hos Lystfiskerne
Ved en række af aktiviteterne kan de mindste ikke deltage, men her vil
forældre eller større søskende kunne udføre aktiviteten.
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juniorJÆGERklubben

Natur- og jagtoplevelser for unge med Danmarks Jægerforbund
For dig der er mellem 8 og 15 år





Du mødes med andre unge
Du får spændende og sjove naturoplevelser
Du kan komme med på skydebanen
Du får adgang til DJ’s ungdomsaktiviteter: Sommernaturskole og
Jægerskolen

Nærmere oplysning kan fås i Orienteringsteltet

