
Aktivitets- og Jagtplan for Bygholm Landbrugsskole i 2022 og 2023.  
 
   
 
Efterårets jagter  2022 er planlagt således: 
 
Fredag d. 23. september, kl. 14.30: Elevjagt - hønsejagt med stående hunde i det åbne land. 
 
Fredag d. 14. oktober, kl. 14.30 : Elevjagt – mark og skovjagt med stående hunde. 
 
Lørdag d. 5. november, kl. 9.00: Elevjagt - drivjagt med skolens repræsentanter med efterfølgende frokost. 
 
Fredag d. 16. december kl. 14.30: Elevjagt – drivjagt og andetræk med skolens elever. 
 
 
Elever der ønsker at deltage i i nogle af ovenstående jagter, bedes tilmelde sig på nedenstående mail 
adresse med oplysning om man deltager med hund  / uden hund. 
Der skal medbringes gyldigt jagttegn. 
Hvis du ikke har jagttegn er du også velkommen til at komme med og se hvordan det foregår, blot 
skal du tilmelde dig. 
Sendes til jfoldager@stofanet.dk Senest 2 dage før jagten. Tilmelding er efter først til mølle princippet. 
Der deltager maksimum 16 elever pr. jagt. 
 
 
Jagttegnskursus: 
I samarbejde med Klovborg Jagtforening arrangeres jagttegnskursus i efteråret 2022 
på Bygholm Landbrugsskole. Undervisningen foregår på Bygholm landbrugsskole. 
 
Der skal være min. 10 deltagere før vi starter jagttegnskursus. 
Kursusgebyr: 1.950,00 kr  dette er incl. omkostninger for skydebanen - Bøger ca. 650,00 kr samt 
omkostninger til jagtprøven, ca. 310,00 kr. 
 
Hvis du er interesseret i jagttegnskursus, bedes du henvende dig til Sussi Madsen på kontoret og 
blive skrevet op på liste, hvorefter du hører nærmere. 
 
Der afholdes infomøde mandag  den 3. oktober kl. 18,30 i lokale 4, hvor der bliver informeret om kursets 
omfang og tidsplan. Alle er velkomne. 
 
Selve kurset starter mandag den 11.oktober  kl. 18,30 i lokale 4. 
   
Kurset afvikles i samarbejde med Klovborg Jagtforening og Bygholm Landbrugsskole. 
Se vedlagte folder fra Klovborg Jagtforening. 
 
Herudover skal påregnes 4 lørdage i marts / april 2023, på skydebanen, hvoraf den ene bruges til en frivillig 
jagtprøve. Disse datoer er Ikke helt fastlagt. 
Henvendelse kan ske direkte til Christian Riis Hansen tlf. 42369803 eller Erik Rosenbæk tlf. 30924429. 
 
 
Hatting d. 20. september 2022   
 
Jens Foldager 
40 53 69 63 
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