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Udstillerliste:

Aurora Jagtrejser tilbyder jagt med riffel, hagl-
gevær eller bue i Polen, Ungarn, Sverige og mange 
andre steder. www.aurorajagtrejser.dk

CardioStart præsenterer Powerheart G3, den 
sikreste og bedste hjertestarter på verdensmark-
edet overhovedet. Se hvordan du kan etablere et 
hjertesikkert miljø. Besøg os på standen.

Danmarks Sportsfiskerforbund giver dig mulighed 
for at fange karper, røre ved karperne, spørge bio-
logen, binde din første flue og lære at kaste. 
Altså spændende aktiviteter for hele familien.

Danmarks ældste stambogsførende klub for JRT 
som jagt- og familiehund. Stand med info og mat-
eriale om klubben. Se mere på www.djrtk.dk. 

Dansk Schweisshundeforening. På standen kan du 
få en snak om foreningens virke, eftersøgnings-
arbejde, se hundene, deres udstyr og førere. 
Demonstration af sporarbejde og pejl til hunden.

Alt til Hund & Kat 

Aurora Jagtrejser

Ballisager-hunting.com

Beretta

Bjergegaard & 
Thune Andersen 
Skydeinstruktion

Baalteknik

Cardiostart

Danmarks 
Jægerforbund

Danmarks 
Sportsfisker-
forbund

Dansk Drentsche 
Patrijshond 
Klub

Dansk Jack 
Russell 
Terrier

Dansk Schweiss-
hunde-
forening

www.AltTilHundOgKat.dk vi har mange gode TILBUD 
til dit kæledyr, og hvis ikke du vælger at besøge os, har 
vi altid FAST LAV FRAGT 29,- 

Hos Baalteknik.dk præsenterer vi en del af vores 
store udvalg i udstyr til madlavning over bål, og 
samtidigt udstiller vi vores program af telte fra 
svenske Tentipi. 

Beretta er verdens ældste industrivirksomhed. Til-
bage fra 1526 har de udviklet italienske haglvåben 
af højeste kvalitet. Kom til Beretta Road Show og 
prøveskyd med de sidste nye modeller.

På DJF’s stand kan alle børn lave et smykke eller 
en amulet af gevir fra kronhjorte eller dådyr, prøve 
en natursti eller få en smagsprøve på råvildt. 
Besøg os på Jægernes stand. 

Ballisager-
hunting.com

Er du tilfreds med din skydning? - Alle kan lære at 
skyde godt! www.skydeinstruktion.dk

Bush Baby

Dansk Skovkontor A/S, leverandør af godt grej 
i professionel kvaltitet til det grønne område & 
outdoor. 

Dansk Skovkontor

Dansk Weimaraner Klub (DWK) er en specialklub 
under Dansk Kennel Klub (DKK) og en af de 
13 klubber for stående hønsehunde organiseret 
i ‘Fællesrepræsentationen for specialklubber for 
stående jagthunde i Danmark’ (FJD).

Dansk Weimaraner 
Klub 

Drenten er en stående jagthund, som stammer 
fra Holland. Den er skarp til jagt på mark, skov 
og krat, en stabil apportør og en kærlig og trofast 
familiehund.

Claus Ballisager, vildmarksmand, foredragsholder, 
forfatter og turleder på bjørneture til Alaska. Hen-
viser jægere til Alaska. Kig forbi og se spændende 
jagtscener og køb en bog og en dvd. Se mere på: 
www.Ballisager-Hunting.com

C Sardio tart
Hjertestartere - førstehjælpskurser

    
På sporet af seriøst hundearb
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KUNST FOR FULD GAS! Kom og oplev kunst-
nernes fantastiske arbejde i det levende materiale 
når de udfører smukke skulpturer med motorsav. 
Værkerne kan efterfølgende købes direkte af skab-
erne når de bortaktioneres søndag eftermiddag.

Bush baby safaris er en dansk ejet farm i Namibia 
der kan tilbyde jagt, fotosafari og fiskeri vi tilbyder 
jagt og fotosafari på 23 forskelige arter.
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DCH Risskov (agility)
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Kom og mød de store, flotte og godmodige Jydske 
heste og få en snak om jydernes historie. 

Grejbiksen er en af landets største specialbutikker 
med fiskegrej samt outdoor-udstyr. Kom og oplev 
de lækre kvalitetsprodukter i outdoorbeklædning 
og fiskegrej til messepriser. 
Se mere på www.grejbiksen.dk.

Her kan du få alt at vide om hvordan du kan uddanne 
dig til herregårdsskytte, du kan også få information 
om Skovskolens nye uddannelse til Skov- og Natur-
tekniker med natur og vildtpleje som speciale. Vel 
mødt på Herregaardsjægerens stand! 

Holms Maskinservice i Anbæk v. Hammel: Aut. 
Forhandler af Massey Ferguson, Honda samt Sentinel/
Murray. Reparation og service på alle typer landbrugs- 
og entreprenørmaskiner. 

Besøg vores flotte stand og bliv inspireret til indret-
ningen af netop dit hjem. HUSET DAHL har brug-
skunst fra hele verden. Vi glæder os til dit besøg!

Den Jyske 
Hest 

Dyrekassen Danmark

GAMEBIRD

Grejbiksen

Hadsten Maskiner

Herregaard-
sjægeren

HjemIs

Holms 
Maskin-
service

Hund & 
Fritid

Huset Dahl

Stor udstilling om søndagen fra kl. 10.00, jagtdemon-
stration incl. stand og  apportdemonstration. Mød os 
på standen og se hele programmet!

Gamebirds stand disker op med fantastiske tilbud 
på både beklædning, sko, våben & optik. Kom ind og 
vind et andetræk på Gyllingnæs Gods. Vi ses!

Optimer dit vildtudbytte: Rådgivning og salg af 
målrettede frøblandinger til vildtagre. Heste og 
hunde: Kvalitetsfoder og plejemidler fra Olewo.
Vind et års forbrug af gulerødder.

Hadsten Maskiner udstiller følgende produkter: 
Minilæsser, kompakt-traktor og ATV. På gensyn på 
standen!

Favrskov Rideudstyr er igen i år at finde, på en stand, 
med mange gode tilbud, hvor der kan spares helt op til 
50%.

First Class 
Trophy

HYGGELIG BUTIK PÅ LANDET MED SALG AF: 
Hørtøj, Skindtøj, Tasker, Smykker og Garn. 

Idé Stuen

JAFI - JAGT, FISKERI OG OUTDOOR VIBORG. 
Oplev det store udvalg af våben fra Danmarks eneste 
Beretta Pro Shop og se de lækre nyheder. xww.JAFI.dk

JAFI Jagt & Fiskeri

Dyrekassen Danmark har specialiseret sig i 
forsik-ringer til hund og kat. Hør om vores nye 
forsikringspakke HundTotal som indeholder an-
svarsforsikring, sygeforsikring, livsforsikring samt 
SOS dækning.

… Kvalitet til dig og din hund.

First Class Trophy Trofæmontering: Kom og se 
fuldmonteringen af den afrikanske mankeløve som 
er opmålt til SCI World Record Runner Up - den er 
MEGAFLOT & STOR + mange andre trofæmonter-
inger fra First Class Trophy.
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Jagt & Fritid
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www.grejbiksen.dk

j a g t  &  f r i t i d
Gamebird

HM HMHadsten Maskiner
v/ Ole Eberhard    Faurskovvej 3   8370 Hadsten   Tlf.: 26 29 65 88
ole@hadstenmaskiner.dk    www.hadstenmaskiner.dk

Hadsten Maskiner
v/ Ole Eberhard    Faurskovvej 3   8370 Hadsten   Tlf.: 26 29 65 88
ole@hadstenmaskiner.dk    www.hadstenmaskiner.dk

HUSET DAHL
www.husetdahl.dk

De Stående 
Engelske 
Racer

Fasangården 

Favrskov 
Rideudstyr

På jagt efter nyt udstyr - Superlækkert udvalg af 
spændende produkter i højeste kvalitet til bedste 
pris. Med stolthed præsenterer vi nu Duck-Dri’s 
fantastiske overtræksbukser. 

Dansk Motorsavs-
skulpturforening 

Intensivt
Jagttegnskursus

på 3 dage.

Se også andre
kurser på:

www.ribenaturskole.dk
Tlf. 30 55 46 33

www.royalcanin.dk

The Gun Room
Fine guns, clothes & accessories

Besøg os på standen - vi har udstillet nogle af de 
for tiden mest brugte hegnsprodukter til hest, 
hund og kvæg. Vi glæder os til at se dig!

Skovgaard Vine sælger vin uden fordyrende 
mellemled så al rabat tilfalder kunden. Vi har en 
flaskepris og en 12 stk’s pris, spar op til 60%. 
Vine fra hele verden.

Jægernes eget jagtrejsebureau tilbyder jagtrejser 
til det meste af verden. Kom og få et eksemplar af 
jagtrejsebogen: ”Spartas verden 2010”. 
Super-messetilbud til Afrika og Irland m.m.

Stefs Lystfiskergrej præsenterer kendte mærke-
varer som Loop, Simms, Lamson Waterworks side 
om side med udstyr til det almindelige hyggelige 
familiefiskeri fra moler, kyster og P&T-søer.

For 5. år i træk deltager Terminalen Århus med 
deres Land Rovere & Adventure Team. Kom og 
få en tur i terrænet i en rigtig 4x4 eller se en spæn-
dende privatleasing nyhed på Terminalens stand!

Scotsport Jagt & Event

Skovgaard Vine

Sparekassen Østjylland

Sparta Hunting 
Club 
Scandinavia

Sporty Gundogs

Stefs Lystfiskergrej

Phonak Danmark: Vi præsenterer vores godkendte 
passivt dæmpende DOT høreværn og det dynamisk 
dæmpende Serenity DP høreværn. 
Se mere på http://www.phonak.dk

Scotsport har igennem 25 år specialiseret sig i at ar-
rangere jagtrejser i Skotland, England, Polen og Sydaf-
rika. Gennem årene har flere tusinde jægere valgt os 
som deres naturlige rejsearrangør når de skulle på jagt, 
hvad enten det drejer sig om riffel- eller haglbøssejagt.

Hos Retrievernes JagthundeKlub kan du se vores 
toptunede jagthunde i action! Se uofficiel prøve, 
apportering på tid, og lydighedsopvisning! 
Retrieveren: jægerens bedste 4-benede ven!

Mød ernæringseksperterne fra Royal Canin. De 
står klar med et godt tilbud og kan give dig gode 
råd om hvorfor foder har stor betydning for din 
hund eller kats trivsel. Vi glæder os til at se dig 
sammen med din hund og din familie… Vel mødt! 

Scandinavian 
Trophy 
Transport

The Gun Room står for høj kvalitet og god service 
indenfor jagt og udstyr, med egne agenturer på våben, 
udstyr og beklædning.

The Gun Room

Tutti har et kæmpe udvalg af de mest populære 
godbidder m.m. til din hund, og vi deler smagsprøver 
ud - kig forbi!

Ribe Naturskole har jagttegn som speciale. Vi 
ser det som et stort ansvar at gøre mennesker 
til jægere, derfor engagerer vi os fuldt ud i den 
enkelte kursist.

Undgå lopper, lus, tæger, hestebremser og mit-
ter.. SHAMPOO, PELSGLANS, QUICK HELP 
SPRAY. Alle 3 produkter indeholder Aloe Vera 
og Cistus Ekstrakt. Produkterne indeholder IKKE 
kemikalier.

Scandinavian Trophy Transport tilbyder dig og 
dine trofæer en komplet transportløsning. Mød 
os på standen og prøv Danmarks eneste trofæ 
fragtkalkulator!
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Phonak Danmark A/S

Sporty Gundogs forhandler kvalitets træning-
sprodukter til den aktive og kvalitetsbevidste 
hundefører, og vi tilbyder træning og kurser til 
jagthundejere.

Tutti Pet Products

Terminalen 

Team Animal

Ribe 
Naturskole

RJK 
Retreivernes 
Jagthunde-
klub

Royal Canin

PODA Hegn 
Randers 

På markedsstanden vil du finde knaldgode tilbud 
til hele familien. Beklædning og udstyr til alle som 
færdes i naturen med hund, hest eller på jagt. 

Bøssemager
Nystrøm & Krabbe

JagtDet sælger super kvalitetsfælder fra Havahart, 
nye modeller af skade-/kragefælder, fritstående 
hochsits i træ og letmetal samt dobbelte og enkelte 
jagtstiger til opstilling op ad træer.

Den Langhårede Hønsehund - hunden der kan til 
jægeren der vil!

Skal din hund tjekkes? Fysioterapi, massage, fysisk 
træning, velvære og genoptræning efter operation-
er. Kig forbi vores stand og få mere information 
eller se www.magtor.dk

Memira er førende inden for synskirurgi i Norden 
og har en stor erfaring, fra mere end 230.000 behand-
linger. Det er din garanti for et trygt forløb.

Vi er klar med gode tilbud og spændende informa-
tion om din næste tur til Sydafrika. Vores danske-
jede farm tager imod hvad enten du er jæger, på 
fotosafari eller turist. Velkommen.

jagtdet.dk

JagtDirect 

Land & Fritid 
Hinnerup

Langhårs-
klubben 

laser-
KINO

Magtor

Mejlskov 
Natur

Memira

Kom og mød Jagt, Vildt & Våben – Danmarks jagt-
magasin. Du kan møde redaktionen, deltage i vores 
konkurrence eller benytte dig af vores fordelagtige 
introduktionstilbud til nye abonnenter.

Land & Fritid tilbyder til dagligt i de næsten 60 butik-
ker en bred vifte af produkter. Besøg vores stand hvor 
vi har valgt at præsentere vores mange tele-muligheder 
samt heste-, hunde- og kattefoder. Velkommen, vi har 
helt sikkert noget for dig.

Spis dansk fritlevende vildt på Frijsenborg Explorer 
– og køb vilde specialiteter og vildt til grillen. www.
spisvildt.dk

laserKINO Skydesimulator: Kom og prøv verdens 
mest præcise laserskydesimulator m. andetræk, 
duetræk, småvildtjagt, drivjagt på vildsvin, trap m.v. 
1 skydeserie kr. 25,- 5 skydeserier kr. 100,-

Klubben for F.T. Spaniels arrangerer Working Tests 
med store præmier sponseret af Royal Canin samt 
apportering på tid (Scurry).

Hvor mødes rejseglade jægere? Selvfølgelig i Nor-
disk Safariklub. Mød os på standen på Frijsenborg 
Explorer. Trofæopmåling ved Steen Breith, søndag 
i “Tehuset”, Parken.

Nordisk 
Safariklub

Kom og få et attraktivt tilbud på jagttegn og efter-
følgende jagtoplevelser i en samlet pakke 
- i samarbejde med Ribe Naturskole.

Jagtdirect Silkeborg viser et udsnit af butikkens 
varer indenfor jagt, fiskeri og outdoor suppleret 
med skarpe messetilbud på fritidstøj, jagtudstyr og 
fiskesæt samt gratis gavekort.

Kom og få en tur på en sød pony fra Midtjysk 
Rideklub. Kr. 25,- pr. runde / kr. 40,- for to runder. 

Korthåren er den alsidige stående jagthund. Både i 
mark, skov, krat, mose og vand er den en værdifuld 
jagtkammerat. Den er udstyret med evner, der langt 
overstiger den almindelige jægers krav, og dens stil 
og stand i marken er en fryd for øjet.
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Jagt, Vildt & Våben

Klosterhedens 
Vildt

Kig ind på vores stand og se vores klappervogne 
samt foderautomater/foder til råvildt. Vi glæder os 
til at vise vores produkter til dig … Mejlskov Natur 
ApS, Slagstrupvej 20, 5471 Søndersø.

Nyjaegerjagt.dk

Morong 
Safaris

Midtjysk 
Rideklub

Klosterhedens ildtV

laser

KINO
- skydetræning i topklasse

Korthaar-
klubben

Klubben for 
F. T. 
Spaniels

Jagtpraksis Rådgivning, salg af vildtplejeartikler og praktisk 
udførelse af professionel vildtforvaltning v. vildt-
forvalter Peter Lyndrup.
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