
 

  JAGT & YOGA I THY 

JAGTTEGN, YOGA, NATUR OG STILHED I 

DET SPÆDE FORÅR 

Tag dit jagttegn i Thy i foråret 2019. Over 2 weekender i marts bliver du klar til at gå til 
jagtprøve omkring 1. maj 2019. Samlet pris 8350,- for 2 weekender med spækket program, 
kost og logi på Herregården Skibstedgård + en jagt som nyjæger i efteråret 2019. 
 
Kurset består af følgende elementer: 

 Undervisning i det obligatoriske stof til jagtprøven, bl.a. vildtkendskab, jagtetik, 
gennemgang af jagtloven, sikkerhed og våbenhåndtering. 

 Afstandsbedømmelse i naturen. 

 Våbenhåndtering i terræn. 

 Undervisning på skydebane. 

 Introduktion til jagthistorien i Danmark. 

 Opstilling af skjul 

 Opsætning af lokkefugle 

 Demonstration af forskellige biotoptyper. 

 Tilbud om at deltage i en særlig jagt for nyjægere samme år, som du har bestået 
prøven. 

 Masser af dejlig morgenyoga og god, sund mad 
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JAGT & YOGA I 

THY 
JAGTTEGN, YOGA, NATUR OG 

STILHED I DET SPÆDE FORÅR  

Kurset afholdes i de skønneste rammer i Thy – på en mindre 

herregård, der ligger midt i et kuperet istidslandskab lige ved fjorden 

med et righoldigt dyreliv. Her får du en unik blanding af praksis og 

teoretisk undervisning. Naturen er lige uden for døren, og du får 

mulighed for at prøve mange flere ting, end du normalt vil under et 

jagtkursus, hvilket vil forberede dig til den praktiske jagt. 

 

Derudover indeholder kurset tilbuddet om at komme på rigtig jagt, når 

du har bestået eksamen. Som nyjæger er det vigtigt at komme en tur 

på jagt med en garvet jæger, så man får prøvet færdighederne af i 

praksis – og har mulighed for at spørge lidt undervejs. Derfor får du 

på dette kursus en unik mulighed for at komme på jagt på 

Skibstedgaard, når du har bestået jagtprøve og haglskydeprøve. 

Kursuslederne, Finn og Jens, leder en skøn morgenjagt på 

strandengen ved Skibsted Fjord, hvor du kan opleve 

morgenstemningen på en andejagt i efteråret i det vestjyske. Jagten 

sluttes af med en brunch.  

 

På kurset bliver du indkvarteret i lyse værelser med fjordudsigt – og 

med indlagt fuglelyde fra fjorden, hvor der er godt gang i den i marts 

måned .  

 

Al maden på kurset er lavet fra bunden, og undervejs vil du få 

lejlighed til at smage flere typer vildt – og få gode tips til tilberedning.  

 

Hver morgen er der mulighed for at få en times skøn yoga inden 

morgenmaden.  

 

Undervisere på kurset er Jens Erichsen, der har gået på jagt i over 40 

år og har over 20 års erfaring som underviser i jagttegnskurser, Finn 

Lynggaard, der har 40 års jægererfaring og har undervist i jagttegn i 7 

år. Finn og Jens har undervist sammen i 7 år. Yogadelen varetages af 

Karen Louise Erichsen, der er uddannet yogalærer og medejer af 

Skibstedgaard.  

 

Pris for hele herligheden er 8350,- kr. per person i enkeltværelse med 

fælles bad og fuld forplejning.  

Derudover vil du have udgifter til materiale for ca. 650 kr.  

 

TILMELD 

DIG INDEN 

05.02.19 

Kontakt Jens 

Erichsen 

sakojeeri@gmail.com 

/ 23429593 eller Finn 

Lynggaard 21439811 

for mere information 

og tilmelding.  

Vi sørger for at 

tilmelde dig til 

jagtprøven i foråret 

2019, der ligger 

omkring 1. maj.  Til 

det formål skal vi 

have dine personlige 

oplysning, der 

fremsendes til 

sakojeeri@gmail.com 

via sikker post. 

Du skal selv anskaffe 

dig ”Jagttegn” og 

”Lovsamling til 

jægeren”, der kan 

købes her.  

Bogen ”Jagttegn” skal 

læses inden 

kursusstart.  

BETALING 

Kursusafgiften bedes 

afregnet med 2000 kr. 

aconto inden 

05.02.19 og 

restbeløbet kr. 6.350,-  

før ankomst til konto 

4784 3415158599, 

Skibstedgaards konto 

i Danske Bank. 

 

mailto:sakojeeri@gmail.com
https://www.jagtproeven.dk/netbutik.aspx
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FORELØBIGT PROGRAM 

1 MODUL 1-3. MARTS 2019 

Fredag 1. marts  
17.00-1800 Ankomst og fordeling af værelser - vi lander på 

gården  

18.00-19.00 Let aftensmad i Skibstedgaards hyggelige 

hovedbygning.  

19.00-21.30 Introduktion til kurset; gennemgang af 

jagtprøvens og haglskydeprøve/riffelprøvens elementer; 

Vildtbiologi & Naturen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lørdag d. 2. marts  
7-8.00 Morgenyoga – yoga for de morgenfriske 

8-9.00 Morgenmad. Der serveres morgenmad i 

hovedbygningen på Skibstedgaard.  

9.00-12.30 Vildtkendskab – gæs & svømmeænder, 

introduktion til jagt på gæs og ænder, jagtlov på 

området; praksis ved fjorden hvor vi prøver at lave et 

skjul, lokkefugle og afstandsbedømmelse. 

12.30 Frokost  

13.30-16.30 Våbenkendskab – forberedelse til at vi skal 

på skydebanen næste dag. 

17-18.30 Vildtkendskab – rovfugle og øvrige pattedyr 

18.30 Aftensmad i Skibstedgaards hyggelige 

hovedbygning – og lidt om tilberedning af fuglevildt. 

19.30-21.30 Sikkerhed & jægerhåndværk – og jagtetik. 

 

Søndag d. 3. marts  
7-8.00 Morgenyoga - yoga for de morgenfriske.  

8.00 Morgenmad. Der serveres skøn morgenmad i 

hovedbygningen på Skibstedgaard.  

8.30-9.00 Kørsel til Skydebanen  

9.00-11.00 Skydebanen  

11.00-11.30 Kørsel til Skibstedgaard 

11.30-12.30 Frokost 

12.30 Vildtkendskab – store pattedyr & riffel og riffeljagt og 

riffeljagtformer, måske en tur i felten  

16.00 Tak for i dag.   
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2 MODUL 29-31. MARTS 2019 

Fredag d. 29. marts  
17.00 Ankomst - vi lander på gården  

18.00-18.30 Velkomst til weekendens program – 

kort repetition af sidste weekend. 

18.30-19.30 Let aftensmad i Skibstedgaards 

hyggelige hovedbygning.  

19.30-21.30 Vildtkendskab – dykænder & jagtetiske 

regler og lovsamling. 

 

 

 

 

 

 

Lørdag d. 30. marts  
7.00 Morgenyoga – yoga for de morgenfriske 

8.00 Morgenmad. Der serveres morgenmad i 

hovedbygningen på Skibstedgaard.  

9.00 Sikkerhed og jægerhåndværk – evt. med 

demonstration af, håndtering af et stykke vildt. 

12.00 Frokost  

13.00 Vildtkendskab – vadefugle og jagten på disse, 

jagtformer m.v.  

15.30 Pause og eftermiddagskaffe, 

afstandsbedømmelse 

16.00 Regulering / lovsamling, vi ser på jagthunde, 

demonstration af jagthorn. 

18.30 Aftensmad – og lidt om tilberedning af råvildt 

19.30-21.30 Vildtkendskab – øvrige fugle, duer,  

fasaner m.v. Jagt på disse, jagtformer m.v. 

 

Søndag d. 31. marts  
7.00 Morgenyoga - yoga for de morgenfriske.  

8.00 Morgenmad. Der serveres skøn morgenmad 

i hovedbygningen på Skibstedgaard.  

8.45-9.15 Kørsel til Skydebanen  

09.15-11.15 Skydebanen – hvor du træner 

praktisk våbenhåndtering 

11.15-11.45 Kørsel hjem til Skibstedgaard 

12.00 Frokost  

12.45 Natur- og vildtpleje, herunder anlæg af 

fodermarker, plantning for vildtet m.v. 

14.15 Kaffe og opsamling, testprøve og 

forberedelse til eksamen  

16.00 Tak for denne gang  

Kurset afholdes på herregården Skibstedgaard i Thy, Kammersgårdsvej 30, 7760 

Hurup Thy. Læs mere på www.skibstedgaard.dk eller kontakt stedet på 24974798 / 

skibstedgaard@skibstedgaard.dk 

http://www.skibstedgaard.dk/

