
Danmarks Jægerforbund præsenterer

 Vinderne af de store præmier!
i konkurrencen omkring tilmelding af nyhedsbreve.

Nr. 1
1 stk. gavekort på 1/2-delen af prisen på en 
fuldmontering af en sortbjørn  
 Gavekortet er personligt og kan ikke byttes til 
kontanter. Gyldighed 2 år fra udstedelse dato.

Værdi kr. 8.750,-

Nr. 2
1 stk. Docter Håndkikkert 8x42
Tysk kvalitets håndkikkert 8x42 ED har ni multi-
coatede linser, der sikrer perfekt billedgengivelse 
i naturtro farver. Håndkikkerten er nitrogen fyldt, 
hvilket sikrer dugfri linser. Samtidig er den luft-, 
støv-, og vandtæt. Håndkikkerten har et stort vid-
vinkelsynsfelt på 8/42 131 m/1000m - 10/42 114 
m/1000 m. Vægt 860 g. Leveres inkl. bærerem og 
linsebeskytter. Docter yder 10 års fabriksgaranti på 
materiale- og produktionsfejl.

Kr. 7.299,-

Nr. 3
Expedition Down Dunjakke
Den første jakke, der kombinerer dun og 
GORE WINDSTOPPER.
Den ultimative vinterjakke skabt til både anstand 
og aktiv jagt under ekstreme vejrforhold. Den 
lette dunjakke er udført i et blødt, børstet materiale 
og har en vindtæt, åndbar GORE WINDSTOPPER-
membran.

Kr. 4.999,- 

Nr. 4
PSE Surge Jagtbue
Det helt rigtige startsæt. 
En supernem bue at skyde med og er samtidg 
multi justerbar uden at gå på kompromis med præ-
cisionen. Multi justerbar fra 23#-70# 
eller fra 20#-60#

Kr. 4.499,- 

VINDEREN BLEV:

Christian Bay Christensen,

VINDEREN BLEV:

Annemarie Skovfoged

VINDEREN BLEV:

Jens-Chr.Tilsted

VINDEREN BLEV:

Ove mortensen



 
Nr. 5
Serenity DP+ høreværn
Et dynamisk dæmpende høreværn med form-
støbte ørepropper, som forstærker din hørelse 
med op til 12dB.
Mulighed for at høre lyde, der ikke kan høres 
med det blotte øre – så kan du høre vildtet og 
nøjagtigt bedømme hvor det kommer fra! 
Kompatibel med de fleste jagtradioer. 
Du kan frit tale i telefon eller jagtradio, eller 
deltage i dæmpet samtale. 
Først når skuddet falder, lukker høreværnet for 
den farlige støj.
.
Kr. 4.995,- 
 

Nr. 6
1 sæt SportEAR Ghost Stryke høreværn
– elektroniske ørepropper universal 
Dæmper 30 Db. 100% digital hørebeskyttelse. 
Du kan høre alt omkring dig på nær de høje 
knald. Forstærker normal hørelse op til 6 gange.

Kr. 3.295,-

Nr. 7
1 stk. gavekort på 1/2-delen af prisen 
på en skuldermontering af kronhjort
Gavekortet er personligt og kan ikke byttes til 
kontanter. Gyldighed 2 år fra udstedelse dato.

Værdi kr. 3.187,50

Nr. 8
Pulsar Nightvision Kikkert
Challenger GS 2.7x50 har en forbedret generation 
1+ CF-super tube. Du får en opløsning på 42 ip/
mm, som gør natkikkerten knivskarp og giver en 
fremragende kontrast i billedet. Der er kant-til-kant 
resolution, der er forvrængningsfri og geometrisk 
præcist i hele billedfeltet. Inkl. indbygget infrarødt 
lys, som giver dig mulighed for at se i mørket. Det 
er designet således, at du ikke vil kunne tænde for 
IR ved et uheld.  

Kr. 2.970,-

3
stk.

VINDERNE BLEV:

Anders Jakobsen

Henrik Østergaard

Karsten Kofoed

VINDEREN BLEV:

Andreas Nielsen

VINDEREN BLEV:

Maiken Schmidt

VINDEREN BLEV:

Frederik Steengaard



Nr. 9
TK Jagttårn
Solidt og sikkert skydetårn til den kræsne jæger 
med sans for både sikkerhed, comfort og det gode 
håndværk.
Gelænderet er helt unikt på skydetårnet. En simpel, 
men uvurderlig hjælp for mennesker der døjer med 
højdeskræk, eller måske lider af dårlige knæ, dårlig 
ryg osv.
Leveres som gør det selv pakke.

Kr. 2.900,-

Nr. 10
1 stk. gavekort på 1/2-delen af prisen 
på en skuldermonteret Impala  
Gavekortet er personligt og kan ikke byttes til 
kontanter. Gyldighed 2 år fra udstedelse dato.

Værdi kr. 1.812,50

Nr. 11
TrustFire 3.800 lumen LED-lygten
Lygten er af topkvaliteten fra TrustFire, og leverer 
et fantastisk lys, som både kan bruges til efter-
søgning af dyr eller som et godt arbejdslys. Her 
får du et komplet sæt med en helt utrolig god 
lygte, 3 genopladelige li-on batterier med høj 
kapacitet som kan oplades ca. 1000 gange, 
samt en lader til 230v.

Kr. 1.600,-

Nr. 12
Shotgun Case
Robust og pålideligt etui til et haglgevær i slid-
stærkt G-1000 HeavyDuty Eco med beskyttende 
polstring og holdbare, gennemarbejdede detaljer. 
Etuiet har et velgennemtænkt design med smarte 
funktioner

kr. 1.599,-

Nr. 13
1 stk. Nikon ProStaff 7s 8x30 håndkikkert

Kr. 1.595,-

Mercia Outdoor ApS
Mercia Outdoor ApS

JAGTTÅRNE
-med gelænder

VINDEREN BLEV:

Flemming Vikkelsø

VINDEREN BLEV:

Oluf Justesen

VINDEREN BLEV:

Michael Lund

VINDEREN BLEV:

Torben Pedersen

VINDEREN BLEV:

Erik Ole Jørgensen



Nr. 14
Sonic Lyddæmper
Inkl. montering

Kr. 1.500,-

Nr. 15
WildGame vildtkamera STO42
5.0 MP, 21 IR LED - synlig eller “No Glow” 
valg, 1/2.5” CMOS linse, Ny tekst LCD, 5 til 60 
sekunders video med lyd, MMS/GPRS kompatibel, 
“Time Lapse” funktion, PIR sensor med tre juster-
inger, Temperatur, Dato , Tid, Månefase, Batterier: 
6V, 2 stk. 4AA, Optimal størrelse (117 mm x 146 
mm x 75 mm), Gevind til standard kamera tripod, 
Vandtæt

Kr. 1.299,-

Nr. 16
Dangate Foldbar jagtstol 
med Justerbar skydebøjle
Inkl. en varmemuffe som tilbehør til stolen.

Kr. 1.295,-

Nr. 17
1 stk. gavekort på 1/2-delen af prisen 
på en skuldermontering af råbuk 
Gavekortet er personligt og kan ikke byttes til kont-
anter. Gyldighed 2 år fra udstedelse dato.

Værdi kr. 1.250,-

Nr. 18
Audiovox høreværn 
- er et kompakt høreværn med et lille håndgreb, 
somgør det meget let at sætte høreværnet i og tage 
det ud. Det dæmper den skadelige støj, men ned-
sætter ikke din evne 
til at kommunikere med dine omgivelser.
Den laves af blødt, klinisk rent medicinsk silikone 
materiale, hvilket betyder, at du kan gå med dem 
hele dagen uden gener.

Kr. 1.250,-

J•NIELSEN 
Design ApS

VINDEREN BLEV:

Kim Ravn

VINDEREN BLEV:

Hans-Erik Holm Pedersen

VINDEREN BLEV:

Mikkel Fåremark

VINDEREN BLEV:

Kurt Momme

VINDEREN BLEV:

Henrik Bjerg



Nr. 19
Skydestok 4-benet
Inkl. indgravering af navn
Ny og forbedret frontplade, nem at tilpasse,  
5-i-1 alu-teleskopskydestok,  kan bruges som 
1-benet, 2-benet, drivjagt, 4-benet fast eller flek-
sibel front sidevis, Dansk produceret, Nem at 
transportere (min. mål 40x130x830mm) , (max 
mål 40x130x1830mm) ,adskilt til transport, kun 
720mm høj.Vægt kun 1085 gram.

Kr. 1.049,-

Nr. 20
1 stk. Walkstool Comfort 65cm

Kr. 999,-

Nr. 21
TK Skydestige
Robust og sikker stige fremstillet i trykimpræg-
neret træ, hvor der er lagt vægt på sikkerhed og 
bruger venlighed. Skydestigen måler 3 meter til 
sædet og med godt og solidt anlæg. 
Stigen leveres uden ben som standard, dog kan 
ben tilkøbes, så stigen kan anvendes fritstående.
Er på lager til omgående levering.

Kr. 950,-

Nr. 22
Wiley X Saber Advanced
Lækre skydebriller til jagt/flugtskydning 
3 forskellige glas - superstærke og sikre
Bestået militær ballistiske test

Kr. 695,-

Nr. 23
WildGame rygsækstol camo 
Ny stor model med vandtæt inderpose. Fremstillet 
i Camo D1200 Cordura med letvægstramme i alu-
minium. Skumpuder på rammen for større komfort 
ved brug som rygsæk. Fire udvendige lommer samt 
en lomme til mobil/jagtradio på skulderstrop. 
Mål: 30 x 23 x 58 cm

Kr. 599,-

JAGTTÅRNE
-med gelænder

2 
par

Mercia Outdoor ApS
Mercia Outdoor ApS

VINDEREN BLEV:

Stine Julsgaard Bech

VINDERNE BLEV:

Jens Lassen

Jess Pedersen

VINDEREN BLEV:

Marie Storgaard

VINDEREN BLEV:

Agge Bøg Kristensen

VINDEREN BLEV:

Jon Stokholm



Nr. 24
1 stk. Gavekort  til Skydesimulator
Verdens mest avancerede og realistiske skydesimu-
lator i Auning og Århus

Værdi kr. 500,-

Nr. 25
1 stk. Gavekort til Skydesimulator
Verdens mest avancerede og realistiske skydesimu-
lator i Auning og Århus

Værdi kr. 500,- 
 
 
Nr. 26
WildGame rygsækstol
Fremstillet i grøn Ribstop D600 Cordura med 
letvægts aluminiumsramme, 4 udvendige 
lommer.

Kr. 499,-

Nr. 27
WildGame patrontaske
Dejlig, handy patrontaske i nylon med lædertex 
besætning, spændelukke og bred skuldersele.

Kr. 449,-

Nr. 28
Jagtstol m/3 ben og læder sæde 
Stærk jagtstol 70 cm høj med tre ben 
og lædersæde med rem. Denne jagtstol 
er nem at klappe sammen og have med 
på jagt. 

Kr. 349,-

Nr. 29
WildGame foderal
WildGame foderal til haglgevær med ekstra for-
stærkning og udvendig lomme

Kr. 249,- 

10 
stk.

VINDEREN BLEV:

Carsten Bryld

VINDEREN BLEV:

Christian Clausen

VINDERNE BLEV:

Benny Klink

Helge Rasmussen

Karsten Legaard

Niels Toft 

John Korfitz Pedersen

Lars Dissing

Mette Line Jensen

Rasmus Nørlem

Lars Reedtz

Michael Toftegaard

VINDEREN BLEV:

Knud Legaard

VINDEREN BLEV:

Ole Iversen

VINDEREN BLEV:

Hans Hønborg



Nr. 30
Fluna Tec gun care set no.2 
Indeholder: Coating, degreaser, mikrofiberklud.
Coating: Fluna GunCoating er en kraftig keramisk 
belægning til alle typer skydevåben og kan an-
vendes på alle overflader, f.eks. stål, aluminium, 
plast, gummi, lakeret træ osv. 
På trods af sin fremragende smørende effekt er 
Fluna GunCoating nem at tørre af, er fri for rester 
og giver langvarig beskyttelse mod slitage og kor-
rosion

Kr. 249,-

2
sæt

VINDERNE BLEV:

Pia Overgaard

Casper Ludvigsen




