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Jagtbyttebørs
Udveksling af jagt mellem jægere i
Danmark og Nordtyskland
Træfpunkt:

Jagtbyttebørsen på messen OUTDOOR jagd & natur
8.-10. April 2016 i Holstenhallen, Neumünster

Danmarks Jægerforbund, Kreds 4, og Landesjagdverband Schleswig-Holstein har arrangeret
en jagtbyttebørs, hvor danske og tyske jægere kan bytte sig til jagtoplevelser hos hinanden.
Danske jægere får dermed nem adgang til at komme på jagt syd for grænsen, og omvendt
kan man gennem byttebørsen få mulighed for at præsentere danske jagtoplevelser for
jægere fra de nordlige dele af Tyskland.
Messen Outdoor 2016 danner den perfekte ramme for jagtbyttebørsen og det er også
messen, der står for at gennemføre byttebørsen.
Ønsker man at deltage, kan man forud for messen oplyse messeledelsen om hvilken
jagtoplevelse, man kan tilbyde i bytte for jagt i Tyskland. Her har man også mulighed for at
angive hvad man ønsker i bytte for sin jagt.
På messen Outdoor 2016 bliver der et træfpunkt mellem Danmarks Jægerforbunds stand og
standen for Landesjagdverband Schleswig-Holstein. Her vil interesserede jægere fra begge
lande se opslagene med jagtudbuddet og notere sig kontaktoplysningerne på jægere, som
man evt. gerne vil bytte med. Ved at indsende sit bytteopslag inden messen, sikrer man sig
at ens opslag er synligt allerede fra messens første minut. Men man kan naturligvis også
tilføje opslag mens man besøger messen.
Så kom og vær med, få spændende kontakter jagtkolleger syd for grænsen, der måske kan
give spændende jagtoplevelser mange år frem i tiden.
For at deltage skal du gøre følgende:
Send en mail (eller brev) med flg. info til messen:
Dit navn, mailadresse og telefonnummer (husk (+45) for internationalt opkald).
Revirets beliggenhed/adresse.
Ich biete an/Jeg har:
Ich wünsche/jeg ønsker:
(Bør udfyldes på tysk eller engelsk).
Tilmeldinger sendes til:
Holstenhallen Neumünster GmbH
OUTDOOR 2016
Justus-von-Liebig-Straße 2-4
24537 Neumünster
outdoor-messe@holstenhallen.com
Ved spørgsmål (D)
Landesjagdverband
Schleswig-Holstein
Böhnhusener Weg 6
24220 Flintbek
info@ljv-sh.de

Ved spørgsmål (DK)
Danmarks Jægerforbund
Jens Hangaard Nielsen
Gammel Fabriksvej 5
6430 Nordborg
jens@hangaard.dk

