Jagt & Mennesker
Hjerl Hede den 25. og 26. august 2018
For 6. år i træk arrangerer Frilandsmuseet Hjerl Hede i tæt samarbejde med Danmarks Jægerforbunds kreds 2 udstillingen ”Jagt & Mennesker”. I løbet af dagene kommer der ca. 1400 gæster. Der
er salgsboder i indgangspartiet ved hovedindgangen, Danmarks Jægerforbund har info stand, man
kan komme på Sevel Jagtforenings flugtskydningsbane, der er folk, som laver jagtknive, strejfning
af ræve, forlægning af vildt, fældeudstilling, falkoner og jagthornsblæsere og meget, meget mere.
Kort sagt alt muligt relateret til jagt og mennesker.

I år har vi valgt at sætte større fokus på jagthundene, og vi har derfor besluttet at kontakte alle jagthundeklubber for at høre, om I har lyst til at deltage på dagene.

Man møder ind til fælles morgenkaffe og briefing kl. 8.30, og arrangementet åbner officielt kl. 10
og slutter kl. 17. Efter morgenkaffen bliver der anvist plads til hver klub oppe omkring Præstegården, hvor man kan stille sin egen medbragte pavillon op. Laden er også til vores rådighed i tilfælde
af regnvejr. Hver klub inviteres til at stille med max. 2 hunde af den pågældende race. 2 gange i løbet af hver af de 2 dage vil der være fælles fremvisning, hvor en konferencier vil fortælle om de forskellige hunderacer, deres karakteristika og specielle jagtlige egenskaber. Der vil her være mulighed
for nogle af hundene at vise apportering fra land af forskellige emner, såsom kanin, duer eller ræv.
Herefter går man til apportering fra vand. Apportering er ikke et krav for at deltage.

Der må ikke medbringes hvalpe under 12 uger gamle, og der er tale om en udstilling – ikke en
salgsstand. Man sørger selv for frokost og forplejning resten af dagen. Der er mulighed for at fylde
gratis kaffe i termokanden i løbet af dagene i kredsens samlingsrum, og man kan købe mad på Hjerl
Hedes lokale kro.

Meld venligst tilbage på mail eller telefon, om jeres klub har lyst til at repræsentere jeres hunderace
på dagene. Det er ganske hyggeligt, og man får en god hundesnak med mange glade og interesserede gæster fra nær og fjern.

Med venlig hilsen
Linda & Niels Nielsen
Tlf. 21448472 / 40448439

