
Velkommen til

Jagtinspiration 2018
JAGTENS HUS Molsvej 34, 8410 Rønde
Lørdag den 22. sept. kl. 9.30 til 16.30

Parkering på parkeringspladsen overfor Kalø Slotsruin
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Udstillere:

Jagtrejser til det 

meste af verden

Jagtbeklædning til 

al slags jagtvejr

Hochsitze og 

jagtstiger

Alt godt 

til vildtet

Høreværn til jagt

ATV’ere og andre 

jagtkøretøjer

En efterskole for jagt- og 

naturinteresserede

Trofætransport  

over landegræsner

Projektiler og 

ammunition

Kvalitetshundefoder til 

store og små hunde

Beklædning og 

udstyr til børn

Jagtskole til 

jagtprøven Jagtvåben og optik

Smuk jagthornsmusik

DDSK /A/S 

Lyddæmpere til 

riffeljagt

Ande- og gåsejagt 

udstyr og praksis

Opmåling af dine 

jagttrofæer

Laserbehandling  

linseoperationer

Buegrej 

til jagt

Vildtspegepølser 

og røgvarer

Unikke biler til 

jagt og fritid

Kogebog med 

vildtretter

Trofæmontering

Ebeltoft jagthornblæsere

Hovedgård
Røgeri

På gensyn i Jagtens Hus



Jagtinspiration 2018 er en nonprofitabel udstillingsdag 
i Jagtens Hus for jægere og naturelskere i Danmark.
Udstillingen er baseret 100 % på frivillighed – her er ingen entréer – 
her er ingen udgifter for hverken udstillere eller besøgende.

•  Vi skal have kåret årets jagtinspirator – kig ind på vores 
    hjemmeside og send os et forslag til en nominering af en 
    værdig aftager af prisen.

•  Du kan få en rundvisning i Jagtens Hus og historien om, hvad 
    huset indeholder, og hvordan huset blev til.

•  Mere end 25 udstillingsboder med alt fra jagtvåben til biler, 
    rejser, beklædning til hundefløjter og lokkefugle og levende hunde.

•  Du kan få drejet et gevind til din lyddæmper eller spise dig 
    en pølse og nyde en kold øl – tag familien med og lad dig inspirere.

•  Hver halve time vil der være et temabestemt foredrag i 
    Jagtens Hus’ kantine dagen igennem.

•  Der vil være opvisning med jagthunde og mulighed for at prøve 
    kræfter med bueskydning.

•  Det er muligt at købe lidt både spise og drikke.

    Kig ind på vores hjemmeside www. jagtinspiration.dk 
    Her kan du kan se, hvem der udstiller, og hvad de mange 
    udstillere kan tilbyde.

Program for dagen

Kl. 09.30  Dagen åbnes af jagthornsblæserne fra Ebeltoft Jagthornsblæsere

Kl. 09.40  Første Viceborgmester i Syddjurs og jæger Claus Wistoft åbner 
  udstillingerne og byder velkommen. Udstillingerne er åbne

Kl. 10.15  Foredrag i kantinen: Jagt i det sydlige Afrika v/ Jelling Jagtrejser
til  10.45   

Kl. 10.30  Første rundvisning i Jagtens Hus – mødested ved 
  Danmarks Jægerforbunds besøgscenter ved parkeringspladsen

Kl. 10.30  Hundeopvisning og præsentation af jagtspaniels v/ Asger Skov 
     fra Kennel Mirage Gundogs

Kl. 11.00  Foredrag i kantinen: Rigtig jagtbeklædning v/ Northern Hunting
til  11.30    

Kl. 12.00  Anden rundvisning i Jagtens Hus – mødested ved 
  Danmarks Jægerforbunds besøgscenter ved parkeringspladsen 

Kl. 12.30  Hundeopvisning og præsentation af jagtspaniels ved Asger Skov 
  fra Kennel Mirage Gundogs

Kl. 13.00  Foredrag i kantinen: Tips og råd – trofæets vej fra udlandet – 
til  13.30                v/ First Class Trophy Trofæmontering

Kl. 14.00  Foredrag i kantinen: Tema – Danmarks Jægerforbund
til  14.30   

Kl. 14.30  Tredje rundvisning i Jagtens Hus – mødested ved 
  Danmarks Jægerforbunds besøgscenter ved parkeringspladsen

Kl. 14.30  Foredrag i kantinen: Tema – Gammel Dansk
til  15.00   

Kl. 14.30  Hundeopvisning og præsentation af jagtspaniels v/ Asger Skov 
  fra Kennel Mirage Gundogs 

Kl. 15.00  Foredrag i kantinen: Et liv uden briller v/ Memira øjenklinikker
til  15.30  

Kl. 15.30  Foredrag i kantinen: Tema – Vildtpleje v/ Vildtplejeren.dk
til  16.00  

Kl. 16.00  Foredrag i kantinen: Tema – Andejagt og gåsejagt
til  16.30

Kl. 16.30  Udstillingen og dagen afsluttes med en lille jagthornskoncert 
  ved Ebeltoft Jagthornsblæsere

     Kom godt hjem, og tak for i år.
 


