
Jagt på Revlen 

Vi har adgang til Odsherreds Kom-
munes areal på Revlen ved Sand-

dobberne. Her har vi årligt 5 jagt-
dage med morgen- og aftenjagt fra 

oktober til januar, hvor vi må jage 
ænder og gæs på træk. Den første 

aftenjagt er forbeholdt vores  
nyjægere, hvor der også er tilknyt-

tet hundefører til max 2 jægere 

Årlige arrangementer 

 
Rævejagt 

Vores årlige rævejagt afholdes altid 
den anden sidste søndag i januar 

Vi mødes til morgenmad kl. 9.00, 
og som traditionen byder  

guleærter med tilbehør til frokost. 
 

 
Jagtfest 

Hvert får afholder vi jagtfest i marts 
for at fejre den nylig afslutning 

jagtsæson. Jagtfesten er for alle, 
også ægtefæller og venner. 

 

 
Riffelindskydning 

Du har mulighed for inden bukke-
jagten, at få skudt din riffel ind. 

Vi har instruktører, mad og drikke 
klar, så det bliver en god dag. 

Pralemorgen 

Du har mulighed for, om morgen 
den 16. maj efter bukkejagten, at 

mødes med andre og nyde lidt  
kaffe, morgenbrød og en lille én. 

Præmieskydning 

Den årlige lokale præmieskydning 
afholdes i juni, hvor der skydes  

traditionel, sporting og sjove duer, 
med fine præmier, som du har  

mulighed for at få med hjem. 

Familiedag—Vildt i Gryde 

Hvert år den anden lørdag i juli  
afholdes der familiedag fra kl. 10.00

-16.00, Her laves mad over bål og 
grill, snobrød, natursti, mulighed for 

at skyde med bue og luftbøsse.  
Det er en dag for hele familien.  

Alle er velkommen denne dag. 
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Lammefjordens Jagtforening 

En forening for hele familien 

Østre Vej 20 

4532 Gislinge  



Hundetræning 
Vi tilbyder flere gange om året 

hundetræning i form af lydigheds– og 
apporteringstræning. 

Derudover afholdes der markprøve 
og apporteringsprøve. 

Alt hundetræning foregår på 
skydebanen. 

 

Skydebane 

Vi har vores egen skydebane, 
med engagerede instruktører og 

hjælpere, som står for den dagli-
ge drift. Her har du mulighed for 

at skyde til jagtbane med to eks-
tra maskiner med jagtrelevante 

duer på hver standplads, compak 
sporting, nordisk trap, jæger trap 

 
 

 

Hvem er vi? 

Lammefjordens Jagtforening har 
eksisteret siden 2012, og er en 

sammenslutning af 3 foreninger, 
Vi er i dag ca. 460 medlemmer. 

Vi er en foreningen, som har tilbud 
til dig som medlem, men også din 

familie og dine venner.  
Herunder kan du se et lille udsnit, 

eller du kan kigge på hjemmesiden 
LFJagt.dk eller find os på Facebook 

Jagthorn 
Vi tilbyder hele vinterhalvåret, at du 

kan dygtiggøre dig på dit jagthorn. 
Undervisningen foregår om onsdagen 

på skydebanen fra kl. 18.30-20.00 
  

Buebane 
Vi kan tilbyde en buebane, hvor du 

kan træne til 3D figurer, faste skiver 
eller til løbende vildt. 

Jagttegnsundervisning 
Vi tilbyder fra november til april  

undervisning til alle, der ønsker at 
lære at gå på jagt, og vi gør alt for at 

du består den obligatoriske prøve. 
Undervisningen foregår om tirsdagen 

fra kl. 19.00-21.30, og alle lørdage  
i marts fra kl. 9.00-13.00. 

 

 


