
Jagtledere og medhjælpere - 2022/2023 
 
 
2 dage før jagten 
Førstnævnte hjælper kontakter Grethe nogle dage før jagten og hører om hvordan spisning og servering 
praktiske skal arrangeres.  
 
Førstehjælperen informerer de øvrige hjælpere og koordinerer opgaver – også på jagtdagen. 
 
 
Medhjælpere på jagtdage  
På hver jagt skal de 2-3 medhjælpere møde senest kl. 7:30 og sørge for:  
 

• Tænde op i brændeovnen - brændekurven fyldes op til frokost og forlades opfyldt. 

• Tænde lys på borde morgen og middag. Nye lys i spisekammeret. 

• Opsætning og senere hjemtagning af skilte. Hænger i gangen sammen med kort over placering.  

• Flaget ud foran huset.  

• Hjælpe med borddækning/servering/udlevering af morgenmad/frokost, og efterfølgende afrydning. 

Særligt hjælp til at slæbe varer fra/til bil/hus - i hvilken grad aftales med Grethe.  

• Bitter, bengæt-sedler og kuglepenne på morgenbordet + snaps til frokost. 

• Sække til affald/dåser og spande til patroner på trailer og traktorvogn. 

• Udvalg af øl, sodavand og vand på trailer + traktorvogn. 

• Udvalg af øl og vand til frokost placeres som ta’ selv på komfur i Ulstruphuset. 

• Fungere som fiskale. Påtale hændelser og uddele passende bøder til skytter og drivere ved frokost.  

• Info til jagtlederen, hvis der under jagten er observationer der skal påtales. 

• Arrangere vildtparade, inkl. gran og lys i fakler samt info om udbytte og bengæt til jagtlederen. 

• Oprydning i Ulstruphuset, på pladsen og på vogne. 

• Skifte skraldesække. Affald og dåser i separate poser dobbeltbagges og lukkes med strips. 

Det oplyses senere, hvordan dette skal håndteres. 

• Aflåsning 
 

 
Grethe sørger for tilbehør: pålæg, æg m.m. til morgenbordet. 
 
Morgenbrød medbringes af Henrik eller andre fra Nr. Broby Bageri. 
 
Alle medbringer kaffe til sig selv og gæst. 
  
Frokost – varm mad leveres fra Steensgaard Slagterforretning ca. kl. 12. Tidspunkt koordineres. 
 
Traktor og vogn – klargøres, styres og aflåses af Bent/Michael. 

 

De der udfører hjælperopgaver har et særligt ansvar for at sikre høj hygiejnestandard. 
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Jagtleder & medhjælpere  
 

Dato  Jagtleder Jagtform                      Medhjælpere 
 

Lørdag 8/10   Henrik  Hyggejagt m/ledsager                     Henrik/Jens/Michael 
 

Fredag 14/10* Henrik  Klap, gæster                       Thorkil/Jan Erik/Knud Erik 
 

Søndag 23/10*  Peder Klap, gæster                       Lars/Jan/Claus 
 

Lørdag 5/11*  Henrik Klap, gæster                       Jens/Jakob/Bent 
 

Lørdag 12/11  Flemming Trykjagt                       Christian/Claus 
 

Søndag 20/11*  Henrik Klap, gæster                       Søren/Peter/Steen 
 

Fredag 2/12*  Flemming Klap, gæster                       Peder/Thorkil/Steen 
 

Lørdag 10/12  Claus Klap – gule ærter                     Flemming/PH/Jakob 
 

Lørdag 17/12  Lars Trykjagt                      Jan Erik/Knud Erik 
 

Tirsdag 27/12*  Peder Julejagt, gæster                     Jens/Christian/Michael 
 

Mandag 2/1  Thorkil Trykjagt                      Søren/Peter 
 

Lørdag 7/1*   Henrik Nytårsjagt, gæster                     Jan/Steen/PH 
 

Søndag 15/1  Lars Trykjagt                      Flemming/Bent 
 

Lørdag 21/1   Henrik Klap – gule ærter, generalforsamling   Thorkil/Steen/Christian 
 

Søndag 29/1   Flemming Klap - sæsonafslutning                     Henrik/Søren/Peder 
 
 
 

• Er du forhindret den fastsatte dato, så byt med en jagtkammerat. 
 

• Forglemmelser udløser tyngende bøde. 
 

• * = jagt med gæster - på øvrige klapjagter kan hjælpere inviteres. 
 

• Afbud, ændringer og gæstetilmelding til Henrik senest 2 dage kl. 19:00 før jagt på e-mail 
henrik@bolting.dk eller sms: 20203584. 
 
Dette gælder også afbud pga. sygdom op til eller på jagtdagen. 

 
Afbud og gæstetilmelding må gerne informeres i godt tid, så åbne pladser kan benyttes og fordeles. 
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