
8. - 10. april 2022
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Holstenhallens app 
gør denne fl yer 

levende!

Download app’en, 
scan siderne og se, 

hvad der sker!

fri-billet

fri-billet

fri-
billetbillet

vind to
fribilletter!

FIND VEJ TIL MESSEN
▸ Med bil: Følg motorvej A7, drej fra ved Neumünster-Nord
▸ Parkeringspladser fi ndes lige ved messeområdet
▸ Med tog: ICE-Bahnhof Neumünster
▸ Med bybus: Linje 5 går direkte til messeområdet
▸ Med fl y: Tag med fl ybussen Kielius fra Hamborg Fuhlsbüttel 

Lufthavn direkte til og fra messen.

ENTRÉ
▸ Dagsbillet: 6,– €
▸ Børn og unge under 14 år gratis
▸ Medlemmerne af Danmarks 

Jægerforbund og de øvrige 
viste organisationer (t.�h.) får 
gratis entré ved forevisning af 
medlemskort.

BILLETTER
▸ Billetter kan købes i forvejen på www.holstenhallen.com
▸ Billetter kan også købes ved indgangen.

ÅBNINGSTIDER
▸ Fredag til søndag, 9.30�–�17.00
▸ Hunde må kun medtages med gyldig rabiesvaccination.

Vaccinationsattest skal holdes klar og fremvises ved indgangen.

VORES PARTNERE:

NORDGRILL – MESTERSKAB FOR GRILLKOKKE I 
SLESVIG-HOLSTEN

For første gang kan man i år opleve arrangementet Nordgrill i forbindelse 
med OUTDOOR 2022. Det sker lørdag den 9. april fra kl. 9.30 til 18.00.

Højdepunktet under NordGrill er de slesvig-holstenske grill-mesters-
kaber, som German Barbecue Association står bag. Tilmeldte hold dyster 
i at lave mad over gløderne. Gæsterne kan følge den kulinariske kamp 
fra sidelinjen eller lytte til det spændende sceneshow. Derudover viser 
en række udstillere på NordGrill et solidt udvalg af passende grej til grill-
mesteren m/k: Et stort sortiment af grille og udekøkkener samt saucer, 
krydderier, kogebøger og meget mere. 

Yderligere info om mesterskabet:
www.nordgrill.sh

OVERSIGTSPLAN 

DET KAN DU SE:

HALLERNE
Våben og optik
Grej og beklædning
 Jagthunde
Trofæudstilling
Bueskydning
Mødested for kvindelige jægere
Lystfi skeri, fl uekast, fl uebinding
Vildtretter

Pølsemageri
Outdoor-udstyr 
Kanoer og kæntre-simulator
Terrængående biler og 

campere
Stenalder-tema
Specialudstilling: natur og skove
El-cykler

UDENDØRS
Opvisningskørsel 
Telte og glamping
Kanosejlads

Grillmesterskab NordGrill (lørdag)
Vildtplantemarked og bloms-

tersalg

HAL 2
Årsmøde LJV-SH (lørdag)

KONTAKT
Holstenhallen Neumünster GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 2–4
24537 Neumünster

Telefon: +49�(0)�4321/910190 
Telefax: +49�(0)�4321/910199 
outdoor-messe@holstenhallen.com
www.outdoor-holstenhallen.com 

UDE I DET FRI!
NATURNÆRE OPLEVELSER

I særudstillingen i hal 5 står en række udstillere klar med inspiration, 
information og viden om hvad man kan opleve i naturen og skoven. 
Hvor går den næste familieudfl ugt hen? Hvad skal der til, for at både 
store og små er glade? Hvad kan jeg opleve i den natur, der er lige uden 
for min dør? Hvordan og hvorfor har skoven ændret sig? Hvordan skal 
den beskyttes?

Bliv inspireret til besøg i de seks naturparker i Slesvig-Holsten. På 
deres stand kan du både høre om store oplevelser og om hvordan man 
beskyttelser naturen, miljøet og klimaet og om bæredygtighed. Her kan 
du også høre mere om parkernes tilbud om naturformidling og natur-
pædagogik, ferieophold, skolearrangementer m.m. og om hvordan man 
selv kan indgå i udforskningen af natur og dyreliv. 

Du kan også møde Event Nature, der står bag en række spændende 
friluftslivs-aktiviteter for alle aldersklasser. Hos Event Nature kan man 
bl.a. høre om uddannelsesforløb inden for naturformidling eller booke 
en guidet skovtur for skoleklasser. Derudover genopføres den legendar-
iske bjælkehytte WALDEN på standen. I dette lille hus i skoven boede 
naturfi loso� en Henry David Thoreau, der banede vejen for forståelsen 
af, hvordan man kan leve både i og med naturen.

Problemerne i forbindelse med biodiversiteten og klimaet bliver 
stadigt tydeligere og står højt på den politiske dagsorden. Behovet for 
bæredygtige løsninger er overhængende. Derfor er viden vigtig.
Hos Institut for økosystemforskning ved Kiels universitet kan du høre 
mere om aktuelle forskningsprojekter. Bl.a. kan du få seneste nyt om 
sygdommen asketoptørre eller høre om genetablering af vådområder 
i skovene.

Andre udstillere med fokus på 
natur, skov og friluftsliv:

• Wildpark Eekholt
• Schutzgemeinschaft 

Deutscher Wald
• Eiderheim
• Erlebniswald Trappenkamp

IN SCHLESWIG-HOLSTEIN

FOTOS: Achim Banck (1) · René Hartwig (1) · LJV SH (1) · 
Matthias Six Concept (4) · Dr. Katharina Mausolf (1) · Susanne Perez (1)
VIDEO (app): Drohne Optic (1) · Event Nature (1) · LJV SH (4) ·  Matthias Six 
Concept (1) · moving adventures (1)

Masser af nyheder fra producenter og for-

handlere inden for våben, optik og beklædning

GRATIS ADGANG 
FOR MEDLEMMER
•�Danmarks Jæger forbund

• Jægerforbundene i Slesvig-Hol-
sten, Mecklenburg-Vorpommern 

og Hamborg

•�LSFV S-H

• German Barbecue Association



HJERTELIGT VELKOMMEN TIL DEN 6. OUTDOOR 
JAGT & NATURMESSE I NEUMÜNSTER

Så er det nu! Den 8.-10. april åbner Holstenhallen igen dørene for alle 
naturinteresserede og outdoor-elskere. I messehallerne og på det 
udendørs friareal har alle fans af natur og friluftsliv nu gennem hele tre 
dage alle muligheder for at lade sig inspirere og informere – uanset om 
man kommer som jæger, fi sker, vandrer, cyklist, kanosejler, friluftscampist 
eller grill-entusiast er tiden inde til nye oplevelser og opdagelser.

Igen i år har vi samlet alle de største trofæer af kronvildt, dåvildt, sikavildt, 
råvildt, vildsvin og mufl on, nedlagt i den forløbne jagtsæson. Trofæudstil-
lingen præsenteres løbende på både tysk og dansk i løbet af messedagene 
– se tidspunkterne i arrangementskalenderen.

Oplevelser, udfl ugter og ferier i nærområderne kan mere, end man måske 
havde regnet med. Tidligere kunne man ofte ikke se skoven for bare træer, 
og mange har troet, at oplevelserne var større, jo længere man kom væk 
hjemmefra. I dag er vi blevet klogere, og på OUTDOOR har vi i år endnu 
mere fokus på de regionale naturværdier. 

Det tætte samarbejde med Danmarks Jægerforbund, med jægerforbun-
dene i Slesvig-Holsten, Hamborg og Mecklenburg-Vorpommern samt med 
det slesvig-holstenske Sportsfi skerforbund har gjort OUTDOOR til et ideelt 
sted at mødes og lære hinanden at kende på tværs af grænsen!

Du er hjerteligt velkommen på OUTDOOR 2022. Knæk og bræk og god 
fornøjelse!

Følgende temadag arrangeres af Bildungszentrums 
für Natur, Umwelt und ländliche Räume des Landes 
Schleswig-Holstein.
Tilmelding via: anmeldung@bnur.landsh.de

Fredag, 08.04.2022

09.00 - 15.30, kongressal R2:

BNUR: Vildtkødsforum 2022-45
v./ Johann Böhling

Følgende foredrag m.m. arrangeres af det slesvig-holstenske 
jægerforbund og gennemføres på tysk.
Tilmelding via: www.ljv-sh.de/events

Fredag, 08.04.2022
10.30 - 11.30, Foyer Nord F1 + F2:

Sådan planlægges og gennemføres bevægelsesjagter
v./ Jan-Wilhelm Hammerschmidt, kredsjægermester, Plön

10.30 - 11.30, Hal 6:

Outdoor College og Walden School – internationale naturformid-
lingsprojekter: Liv og lærdom under åben himmel
v./ Günther Ho� mann, Event Nature GmbH

11.00, Forum Hal 1:

Guidet fremvisning af trofæudstillingen
De største trofæer fra sæsonen; på tysk og dansk

12.00 - 13.00, Foyer Nord F1 + F2:

Natsigter og termiske kikkerter
v./ Dr. Henrik Sproedt, Grimbart-TV

12.00 - 13.00, Hal 6:

Agerlandet set med markvildtets øjne
v./ Dr. Ulrich Feilberg, WTK SH

13.30 - 14.30, Foyer Nord F1 + F2:

Wildtierkataster Schleswig-Holstein – den store vildttælling
v./ Heiko Schmüser og Kyra Paulweber WTK SH

13.30 - 14.30, Hal 6:

Arveret for jægere
v./ Andreas Brandt, advokat, Hamborg

14.00, Forum Hal 1:

Guidet fremvisning af trofæudstillingen
De største trofæer fra sæsonen; på tysk og dansk

15.00 - 16.00, Foyer Nord F1 + F2:

Vildtkøkkenet: Forlægning for fortsættere
v./ Stefan Bronnmann, ekspert i håndtering af vildtkød

15.00 - 16.00, Hal 6:

Lovene der beskytter vildtet
v./ Klaus Harm, politiembedsmand, ekspert i jagtlovgivning

Se en interaktiv version af denne fl yer
... med Augmented Reality (= udvidet virkelighed)

Alt du skal bruge er en Smartphone eller en Tablet.
På Apple App Store eller Google Play Store kan du down-
loade den nye Holstenhallen-app – helt gratis.

Start app’en og tryk på scan-knappen. Så kommer 
du helt automatisk videre til det udvidede indhold. 
Hold Smartphonen eller Tableten over den viste 
side eller det viste billede og oplev det udvidede 
digitale indhold. God fornøjelse!

  FOREDRAG OG JAGTLIG VIDEREUDDANNELSE
Lørdag, 09.04.2022

10.00 - 15.30, Hal 2:

Årsmøde LJV-SH (Landesjägertag)
Adgang for deltagere fra 09.30 gennem Foyer Süd

10.30 - 11.30, Foyer Nord F1 + F2:

Haglskydning efter CPSA-metoden: Bedre resultater gennem fejlm-
eldinger og skytte/våben-match
v./ Dirk Otte, Wa� en Otte – Otte Büchsenmacher e.K.

12.00 - 13.00, Foyer Nord F1 + F2:

Sådan redder man rålam med drone
v./ Frank Zabel, medlem af AK Schalenwild

13.00, Forum Hal 1:

Guidet fremvisning af trofæudstillingen
De største trofæer fra sæsonen; på tysk og dansk

13.30 - 14.30, Foyer Nord F1 + F2:

Vejen til en vellykket eftersøgning
v./ Gert Büge, Schweisshundestation Stormarn e.V.

15.00 - 16.00, Foyer Nord F1 + F2:

Nyt om våbenloven – hvad skal jægeren vide?
v./ Olaf Weddern, underviser i våbenlov, miljølov og trafi klov på politiuddan-
nelsen i Slesvig-Holsten & André Busche, underviser i våbenlovgivning. 

16.00, Forum Hal 1:

Guidet fremvisning af trofæudstillingen
De største trofæer fra sæsonen; på tysk og dansk

Søndag, 10.04.2022
10.30 - 11.30, Foyer Nord F1 + F2:

Aldersbestemmelse og trofævurdering af dåhjorte
v./ Jan-Wilhelm Hammerschmidt, kredsjægermester, Plön

10.30 - 11.30, Hal 6:

Haglskydning efter CPSA-metoden: Bedre resultater gennem fejlm-
eldinger og skytte/våben-match
v./ Dirk Otte, Wa� en Otte – Otte Büchsenmacher e.K.

11.00, Forum Hal 1:

Guidet fremvisning af trofæudstillingen
De største trofæer fra sæsonen; på tysk og dansk

12.00 - 13.00, Foyer Nord F1 + F2:

Vildtpleje for småvildtarterne
v./ Christopher von Dollen, Slesvig-Holstens jægerforbund

12.00 - 13.00, Hal 6:

Ulve i Slesvig-Holsten
v./ Jens Matzen, ulvekoordinator, Slesvig-Holsten

Søndag, 10.04.2022
13.30 - 14.30, Foyer Nord F1 + F2:

Gode råd til lokkejagten
v./ Nils Kradel, Lockschmiede, lokkejagtsekspert

13.30 - 14.30, Hal 6:

Outdoor College og Walden School – internationale naturformid-
lingsprojekter: Liv og lærdom under åben himmel
v./ Günther Ho� mann, Event Nature GmbH

14.00, Forum Hal 1:

Guidet fremvisning af trofæudstillingen
De største trofæer fra sæsonen; på tysk og dansk

15.00 - 16.00, Foyer Nord F1 + F2:

Falkejagt, en del af verdenskulturarven 
v. Thilo Henckell, Deutscher Falkenorden e.V.

15.00 - 16.00, Hal 6:

Fiskeri efter rovfi sk i Slesvig-Holsten
v./ Laurenz Franzen, lystfi sker-specialist

Følgende events arrangeres af det slesvig-holstenske 
lystfi skerforbund og gennemføres på tysk.
Tilmelding via: info@lsfv-sh.de

Lørdag, 09.04.2022

10.00 - 14.00, Kongressal R2:

Seminar for opsynsmænd ved fi skevande
Arrangement ved Landessportfi scherverbandes Schleswig-Holstein
v./ Alexandra Borck, LLUR

Søndag, 10.04.2022

10.00 - 14.00, Kongressal R2:

Videreuddannelse i forbindelse med fi skeprøvven
v./ Nadine Sydow, LSFV

Film ab!  Green Screen Tour
Fredag kl. 17.00 præsenteres årets bedste naturfi lm i hal 2, når Green 
Screen Tour gæster Neumünster.
Billetter reserveres via www.outdoor-holstenhallen.com

VILDTPLANTEMARKED 
OG BLOMSTERSALG

Gennem alle tre messedage kan 
man opleve det legendariske vildt-
plantemarked, hvor man kan få 
bagagerummet fyldt op med naturligt 
hjemmehørende træer og buske. Her 
er planterne til den naturnære have, til 
gården og til reviret, lige til at sætte i 
jorden. Alle indtægter fra plantesalget 
går ubeskåret til naturbeskyttelses-
formål. Så lad dig bare friste af bøg, eg, 
fuglekirsebær, vildæble, vildroser eller 
hassel – udvalget er overvældende. 
Hvis man vil være sikker på at få det, man mangler, kan man forudbestille 
bundter af 25 stk. hos Thorsten Kruse på tkruse@lksh.de

I år har vi desuden blomstersalg via 
Lebenshilfe Neumünster. Forkæl dig 
selv eller giv en gave, der glæder i lang 
tid. Gå et blomstrende og farverigt 
forår i møde med de fl otteste planter til 
haven eller balkonen.

JAGTHUNDEGLÆDER

I Hal 1 kan du se dig mæt i jagthunde. Der er både racepræsentationer og 
opvisninger, der fortæller dig alt om de uundværlige jagthjælpere – der 
også er en del af familien.

Hos de forskellige specialklubber kan man møde stående, stødende og 
apporterende hunde, gravgående hunde, støvere og schweisshunde. 
Hvilke fortrin og særlige egenskaber har de enkelte racer, og hvordan 
bruges de på jagten? Det får du svaret på her!

I opvisningsområdet i Hal 1 viser hundene hver dag hvad de formår. Det 
er spændende og underholdende for store såvel som små.


