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Jagtplan for 2023   
 

 

Bukkejagt & efterårspûrch 

Tirsdag den 16. maj mødes alle ½ time før solopgang i Ulstruphuset, hvor der aftales sluttidspunkt samt mødetid for 

aftenpürch. Placering er aftalt ved lodtrækning på arbejdsdag lørdag den 6. maj.  

Fælles morgenbord ved 8-tiden klares af første bukke-skytte. 
 

Ved sidste bukkejagtdag lørdag den 15. juli eftermiddag/aften arrangeres grill i Ulstruphuset – info tilgår. 
 

I Storskoven må nedlægges max. 2 sommerbukke pr. medlem. 1 buk i perioden 16/5 til og med 15/6 og 1 buk i 

perioden 16/6 til 15/7. Bukke der skydes i Storskoven og omliggende arealer skal minimum være ulige seksender.  

I Kræmmerhaven må der nedlægges buk, uden restriktioner som beskrevet for Storskoven. 
  

Bukkens vægt brækket påskrives i jagtjournalen – ligesom sted og tidspunkt noteres. Stedet markeres desuden med 

farvet nål på det store geografiske kort i Ulstruphuset. Relevante observationer påskrives i jagtjournalen.  
 

Der skal skrives i jagtjournalen før og efter hver pürchjagt. Husk markering på kort i Ulstruphuset, hvilket 

område du er i – dette uanset om det er jagt i Storskoven eller Kræmmerhaven. Udbytte med foto indføres i 

udbyttejournal på hjemmesiden. 
 

I efterår/vinter må der ved pürch og trykjagt uden begrænsning skydes lam/rå i Storskoven og omliggende arealer 

samt lam/rå/buk i Kræmmerhaven.  

Hvis jagtrykket bliver for højt eller lavt kan bestyrelsen til enhver tid ændre regler for afskydning.  

Buk nedlagt i sommerperioden afregnes med kr. 600. Tilsvarende for buk skudt i Kræmmerhaven efterår/vinter. 

Råvildt (lam/hundyr) nedlagt efterår/vinter afregnes med kr. 35,- pr. kg. brækket vægt.  

Nedlægges buk efterår/vinter tillægges prisen kr. 600,- (dette er ej gældende for buk nedlagt i Kræmmerhaven). 

Betaling skal uopfordret ske til selskabets konto 0828-0002243598.  
 

Dådyr: Der udsendes tillæg for jagtafvikling vedr. dåvildt, hvor regler, priser og afregning beskrives. Husk foto og 

info til skytte Søren Nielsen + kasserer straks og fra det sted dyret er faldet + notat i jagtjournal og udbyttejournal. 
 

Frijagt: Der er fri jagt på duer, sorte fugle og ræv. Husk jagtjournal før og efter.  

Desuden frijagt på arealet ved kirken i Åstrup, men husk at udsende e-mail, så andre interesserede kan deltage. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gæster og afregning  

Tilmelding af gæster og evt. afbud skal meddeles senest 3 dage før jagten eller dato oplyst til de enkelte jagter. 

Jagtleje afregnes 15/2 2023 med betaling af det fulde beløb kr. 22.000 + ekstra kr. 1.500 = kr. 23.500 til selskabets 

konto. Afregning for gæster, servering, svipstik og fuglevildt mv. er indeholdt i denne betaling. 

Afregning for afskudt klovvildt og betaling generelt skal ske uopfordret til kassereren til Jagtselskabets konto 0828 

0002243598. Anden betalingsform skal aftales med kassereren. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Arbejdsdage: Lørdage 15/4, 6/5, og 16/9. Alle skal deltage på arbejdsdage, og der er mødepligt. Afbud til planlagte 

arbejdsdage koster kr. 300. Efterfølgende afbud adderes – fx koster 2. afbud kr. 600 og 3. afbud kr. 900.  
 

Hygge-klapjagt: Søndag 1/10. For medlemmer – kone/kæreste inviteres med. Frokost serveres kl. 13:00. 
 

Klapjagter med gæster: Fredag 6/10, søndag 22/10, lørdag 4/11, søndag 19/11, fredag 1/12, Julejagt onsdag 27/12 

og Nytårsjagt lørdag 6/1 2024. 
 

Klapjagt for medlemmer: Lørdag 9/12 (m/gule ærter), lørdag 20/1 (Generalforsamling + gule ærter) samt  

søndag 28/1. Hjælpere og udvalgte gæster kan evt. inviteres med til disse jagter.  
 

Trykjagt for medlemmer: Lørdag 11/11, lørdag 16/12, lørdag 13/1. 
 

Skydetræning:  Afholdes i august/september - info tilgår fra bestyrelsen. 
 

Jagt på tillejede arealer ved Storskoven + Åstrup:  Planlægges i efteråret + januar - info tilgår.  
 

Mødetidspunkt på gæstejagter er kl. 8:30 – ved arbejdsdage og trykjagter kl. 8:00. 
 

Tilmelding af gæster eller afbud sendes på e-mail til: henrik@bolting.dk senest 3 dage før jagten. 

Afvigelser ift. dette skal informeres på SMS til: 20203584.   
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