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Gram, 7. august 2017 
 

INVITATION TIL JAGT & NATURMESSE PÅ GRAM SLOT 
 

Kære Jæger 
 
I anledningen af Jagt & Naturmessen på Gram Slot i weekenden d. 19 - 20. august 2017 kl. 10-17, som 
vi afholder i samarbejde med Due//Matic, Subaru, The Gun Room, Trofæopmåling v/Sten Breith,  og 
Danmarks Jægerforbund, har vi flere forskellige tilbud til jer.  
 

- Ved at vise dit medlemskort fra Danmarks Jægerforbund, får du nemlig gratis adgang til  
Jagt & Naturmessen for 1 person. 

- Ved køb af 10 billetter får du 25% rabat 
 
Du kan bl.a. opleve: 

 Aktiviteter v/Danmarks Jægerforbund 
 Jagtrejser 
 Trofæopmåling 
 Flugtdueskydning 
 Riffelskydning 
 Bueskydning 
 Falkonershow 
 Fluebinding – fiskeri 
 Agility & Apportering 
 Klatring 
 ATV- kørsel 
 Vurdering ved Lauritz.com 
 Trickskydning med Kenneth Aspestrand fra Norge.  

 
Du kan også opleve en unik aften med den norske Trickskytte Kenneth Aspestrand.  
Når Jagt & Naturmessen løber af stablen, kan vi igen i år byde velkommen til et spektakulært show kl. 
13.00 på Eventpladsen ved skydebanerne. Kenneth Aspestrand vil ikke kun skyde efter lerduer, men 
også skyde efter alt fra vandmeloner, tennisbolde og meget mere, på flere utraditionelle skydemåder.  
Igen i år har du mulighed for at komme helt tæt på, da vi igen kan tilbyde et helt eksklusivt kursus, hvor 
du kommer med ud på skydebanen og får et foredrag med Kenneth Aspestrand. Aftenen bliver sluttet 
af med en lækker middag i caféen.   

Tilmelding er nødvendig, og senest mandag d. 14. august. 
 
Aftenenes program 
Kl. 17.45 Foredrag med Kenneth Aspestand 
Kl. 18.15 Instruktion og inspiration af Kenneth Aspestand på 
skydebanen 
Kl. 19.30 Middag i caféen inkl. 1 øl eller vand. 
Social samvær. 
 
Gram Slot 
Svend og Sanne Brodersen 
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TROFÆUDSTILLING 
GRAM SLOT JAGT & NATURMESSE 2016 

 

 
Kære Jagt & Natur gæst 

 

Imponerende Trofæudstilling 
Må vi have lov at inviterer dig til en enestående og imponerende trofæudstilling med trofæer fra hele verdenen, 

udstillet i den Holstenske Lade i forbindelse med Jagt & Natur Messe d. 19 - 20. august. Udstillingen er dels 

private samlinger som Trofæer udlånt af First Class Trophy . Den store trofæudstilling danner rammen om andre 

jagt og natur oplevelser som fylder hele den smukke Holstenske Lade i denne Weekend, hvor du bl.a vil kunne 

opleve arbejdende konservatorer, som et stort udbud af jagtrejser til hele verdenen 

 

Trofæopmåling Else og Sten Breith 
I forbindelse med vores trofæudstilling har vi i år fået Master Measurer Else ogSten Breith til at deltage begge 

dage den 19 - 20. August fra kl 10 -17, hvor du har mulighed for at få opmålt din sommer buk eller nogle af de 

øvrige trofæer fra hele verdenen du måtte ønske at få opmålt af Else og Sten Breith. Hver opmåling koster kr. 

100,- og du har desuden mulighed for at tilkøbe eventuel medalje til dit trofæ, såfremt det efterlever kravene 

hertil. Så tag dine trofæer med og få dem opmålt på Gram Jagt & Natur messen 

 

 
 

                                                                       Vi glæder os til at se jer        

                                                                           Sanne og Svend Brodersen 
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Kursus med Trickskytte Kenneth Aspestrand 

 
 

Oplev den norske Trickskytte Kenneth Aspestrand på Gram Slot! 

Når Jagt & Naturmessen løber af stablen i weekenden d. 19 - 20. august kan vi igen i år byder 

velkommen til et spektakulært show kl. 13.00 på Eventpladsen ved skydebanerne. Kenneth Aspestrand 

vil ikke kun skyde efter Lerduer, men også hvor han skyder efter alt fra lerduer til vandmeloner, 

tennisbolde og meget mere, på flere utraditionelle skydemåder.  

Igen i år har du mulighed for at komme helt tæt på, da vi igen kan tilbyde et helt eksklusivt kursus, hvor 

du kommer med ud på skydebanen og får et foredrag med Kenneth Aspestrand. Aftenen bliver sluttet 

af med en lækker middag i caféen.   

Tilmelding er nødvendig, og senest mandag d. 15. august   

 

Aftenenes program 

Kl. 17.45 Foredrag med Kenneth Aspestand 

Kl. 18.15 Instruktion og inspiration af Kenneth Aspestand på 

skydebanen 

Kl. 19.30 Middag i cafeen inkl. 1 øl eller vand. 

Social samvær. 

 

Der vil være plads til max. 30 personer.  

 

Du tilmelder dig på messe@gramslot.dk eller 74 82 00 40 

 

Vi glæder os til et par dage med spændende skydning! 

Med venlig hilsen  

Sanne og Svend Brodersen 

mailto:messe@gramslot.dk
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FLUGTDUESKYDNING 
FLUGTDUESKYDNING GRAM SLOT JAGT-, NATUR- & MESSE 2017 

 

 
 

Kære Jagt-, Natur- & Fritidsmesse gæst 

 
Gram Slot og Tiset Jagtforening inviterer til flugtdueskydning lørdag d. 19 og søndag d. 20. august kl. 10-17. 

 

Både lørdag og søndag er der prøvestande m. bagduer. Her er alle velkomne - også gæster uden jagttegn.  

Pris 50 kr. for fem skud. 

 

Flugtdueskydning & prøvebaner 

Du har mulighed for igen at afprøve dine færdigheder på skydebanen. Der vil være 2 bagdue baner med 
mulighed for enkelte duer eller dubletter 
Her vil der vil både lørdag og søndag blive trukket lod mellem alle deltagere der aflevere skydekort med navn og 
adresse tlf.nr. 

NYHED! I år kan du skyde efter vildtduer. Der er 1 bane med vildduer, hvor duerne kastes fra 1 maskine i vilkårlig 
retning og højde og hastighed 
Der vil også være præmier på banen med vildtduer. 

Der forefindes haglgeværer på banerne, men man kan mod forevisning af gyldigt jagttegn skyde med egen 
gevær. 
Patroner skal købes på banen! 

Skydebanen er etableret i samarbejde med Due//Matic fra Randers. Der skydes fra fem standpladser.  

På hver standplads skydes der til 2 x 2 enkelte duer, samt 1 double. 

 

Vi glæder os til et par dage med spændende skydning! 

Med venlig hilsen Svend Brodersen 
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RIFFELSKYDNING PÅ GRAM SLOT 
 
Gram Slot og Tiset Jagtforening har igen i år fornøjelsen at invitere til riffelskydning lørdag og søndag d. 19.-20. 

august 2017, i forbindelse med den store Jagt-, Natur- & Fritidsmesse på Gram Slot.  

 

Du vil igen i år have muligheden for at skyde på riffelbanen, der vil være instruktur fra Tiset Jagtforeningen til at 

guide og give gode råd. 

Der er også mulighed for at få ”lavet en lyddæmper på din riffel ” – sammen med Sonic Lyddæmpere og Nielsen 

Gun Parts. Nielsen Gun Parts er en virksomhed, hvori de ansatte har mange års erfaring med produktion af 

jagtrifler og tilbehør der til. Erfaringen skinner igennem på alle dele af produktionen. 

 

Der skydes på Jægerforbundets råbukskive: 

 2 skud liggende med støtte efter eget valg  

 2 skud siddende med skydestok  (er tilstede på standpladsen) 

 1 skud fritstående - uden skydestok eller andet.  

 

Der lades med 2 + 2 + 1 inkl. i skydetiden. Skydetid til rådighed inkl. stillingsskifte: 150 sek. 

Der er rifler til rådighed. Egen riffel kan medbringes. 

 

Pris pr. serie kr. 60,-

 

 

Vi glæder os til et par dage med spændende skydning! 

Med venlig hilsen  

Sanne og Svend Brodersen 
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