Tarm Jagtforening
Nyjæger – se her
Kære nyjæger
Tillykke med dit jagttegn, og med din nye hobby. Tarm Jagtforening vil gerne være med til at
hjælpe dig godt i gang med dit virke som jæger, og har derfor flg. tilbud til dig.
Har du bestået jagt- og/eller haglskydeprøve inden for de sidste 12 mdr., kvitterer Tarm
Jagtforening ved indmeldelse, med gratis deltagelse i 4 fællesjagter, det første år du er medlem.
Som medlem af Tarm Jagtforening får du adgang til






4 fællesjagter i Tarm kommuneplantage
Riffelbane på hhv. 100m, 200m, samt løbende hjort
Mulighed for at deltage i regulering af mårhund
Mulighed for at deltage i regulering af råger
Tilbud om at erhverve ande/gåsekort til Skjern Enge

Jagter i Tarm kommuneplantage
Vi starter hver jagt med at spise fælles morgenmad kl 9:00. Herefter driver vi 3 såter før vi indtager
medbragt madpakke, og driver så 3 såter efter frokost.
Hver jagt starter med udførlig parole, hvor du kan forvente at blive klædt på til dagens jagt,
således at der ikke hersker nogen tvivl om hvad du må og ikke må.
Idet jagten foregår i Tarm kommuneplantage, er der tale om en hel dag, med regulær skovjagt,
hvilket gør dagen uforudsigelig, og meget spændende at stå for som skytte. Skulle du have et
ønske om at gå med i driverkæden, kan vi også finde plads til det.
En jagtdag slutter typisk mellem kl 15:00-16:00. Til julejagten spiser vi fælles aftensmad i
skyttehuset.
Skulle du nedlægge vildt på dagen, hjælper vi dig selvfølgelig med brækning af dyret, og
overordnet vildtbehandling. For os at det vigtigt at DU har en god dag, og føler at du trygt kan
komme med på jagt.
Tænker du at Tarm Jagtforening lyder som noget for dig, så tøv ikke med at melde dig ind på
www.tarmjagtforening.dk. Her kan du også se mere om Tarm Jagtforening, og se billeder fra nogle
af vores jagter.
Har ovenstående givet anledning til spørgsmål, så kontakt nyjæger koordinator Simon Weise på tlf.
30 13 50 01.

