
DLS-Fyn 2018
Hermed udsendes folder med program for årets aktiviteter. 
Dette er samtidig indkaldelse til generalforsamling. 
Vi beder medlemmerne aktivt komme med ideer til bestyrelsen, så vi kan 
få gang og sammenhold i vores forening. Bestyrelserne for DLS Midtfyn, 
Nordfyn og Sydfyn har gennemført forslaget om sammenlægning af de tre 
fynske afdelinger. Vi hedder DLS-Fyn og afdl. nr er 022, som er den 
ældste af de tre. Alt der kan styrke DLS skal i spil. Har du mulighed for at 
stille areal til flugtskydning, så lad os det vide. Foreningens skydevogn 
kan lejes for 200 kr.
Er du interesseret i at leje DLS Svendborg Strandjagts MOPA så kontakt 
Børge Gårde på 52147976

Programoversigt 2018.
Uddybende omtale af aktiviteterne nedenfor og næste side.

a.15/3 kl. 19.00 Generalforsamling.
b. 7/4 kl. Jagt og Fritid, Magnolievej Odense.
c. 23. - 25. marts Odense Congrescenter Jagt og Outdoor messe
d. 5/5 kl. 10.00 – 14.00.  -  Riffelindskydning og Landsriffelskydning.
e. 19-20-21/5  Livsstilsmesse på Valdemars Slot. Outdoor/jagt udstilling.
f. 2/6 Flugtskydning Mynderup Hestehavevej 12, 5762 Vester Skerninge
g. 16/6 kl. 13 Landsmøde i Middelfart   
h. 11/8 Flugtskydning Mynderup Hestehavevej 12, 5762 Vester Skerninge 
i. 18/8 Landsflugtskydning i Randbøldal. 
j. 25-26/8 Tur til Bosjökloster Jagtmesse. 
k. 15/9 Flugtskydning i Harndrup 
l. 29/9 Flugtskydning i Herrested?
m. Efter aftale i efteråret edderfugle/torsketur. 

a. Generalforsamling 15/3 kl. 19.00 på Fangel Kro Fangelvej 55, 5260 Odense S 
kl. 19,00 Foreningen er vært ved en øl, vand, kaffe og et stykke brød. Gerne 
tilmelding til 23803125. Dagsorden i følge foreningens love. Dette er første 
generalforsamling efter sammenlægning af de tre fynske afdelinger. Efter 
generalforsamlingen er der almindelig samvær og jagtsnak om løst og fast.
b. Jagt og Fritid.  Magnoliavej 7, 5250 Odense SV. D. 7/4 har vi en stand derude, 

hvor vi kan få en jagtsnak og I har mulighed for et godt køb. Kom og vær med, 
også gerne som hjælper på standen. Kontakt så 26811825 Brian Jørgensen
c. Jagt og Outdoor messe Udstillingen i 2018 finder sted i dagene fra den 23. - 
25. marts 2018. Messen er åben fredag kl. 14.00 til 19.00 og lørdag-søndag kl. 9.00
til 17.00. På dagene vil der være rig mulighed for at se og høre sidste 
nyt indenfor bl.a.Safari- og jagtrejser, buejagt og -jægere, outdoor 
aktiviteter, knivmagere, våben og jagtudstyr, jægere og jagthunde 
og meget mere. Vi har ikke en stand på messen-for dyr
d. Landsriffelskydning, mærkeskydning m.m. i bunden af Fasanvej 5863 Ferritslev
Der vil blive masser af skydetid. Der vil også være salon skydning, så husk 
salonriflen. Gængse patroner, pølser, øl og vand kan købes på banen. Gratis kaffe. 
e. Vi er inviteret til at få en stand. 30.000 besøgende!!! Mange jagtlige og 
friluftsaktiviteter, hus og have, livsstil. Tag fruen med. Der er en masse for damer 
også. Henvendelse om fribilletter. Vil du være hjælper. Kontakt Halldor 23803125
f. Flugtskydning - Erik Frederiksen, Mynderup Hestehavevej 12, 5762 Vester 
Skerninge Skydninger med jagtrelevante udfordringer. Tag gerne jagtkammerater 
med. Kontakt Halldor 23803125.
g. Landsmøde kl.13. Hindsgavl Naturcenter, Galsklintvej 2 Middelfart. Mød op og 
kom frem med dine ideer, så vi står stærkt i forhold til jagtmodstanderne.
h. Flugtskydning – Erik Frederiksen, Mynderup Hestehavevej 12, 5762 Vester 
Skerninge. Skydninger med jagtrelevante udfordringer. Tag gerne jagtkammerater 
med. Kontakt Halldor 23803126.
i. Landsflugtskydningen Rygbjergvej 35A 7183 Randbøl er vokset vældigt, men vi 
mangler fynske skytter. Tilmeld til Halldor Sørensen, 2380 3125   for samkørsel.
 j. Sommertur til Bosjökloster i Sverige Skånske     Jagt- & Fiskemessen
25-26 august kl. 9-17 Sydsveriges mødeplads for jægere og fiskere, hunde-, 
heste- og friluftsinteresserede med udstillinger, aktiviteter og konkurrencer. 
Max 50 Deltagere. Først til Mølle. Tilmelding til Jens Peter Linballe 40778303
k. Flugtskydning a la Nordisk trap, vildduer. partnerskydning. Broholmvej 20, 
5463 Harndrup Nordfyn, superhyggelig kammeratlig konkurrence. Præmier.
l. Flugtskydning på adressen Margårdsvej 5. 5853 Ørbæk. Alle kan være med. 
Patroner, øl og vand kan købes på banen. Instruktør - ikke jægere kan også prøve.
m. Tur med kutter i Storebælt v. Nyborg. - Omkring Svelmø, Flæskholm  
Avernakø - Lyø, eller evt. Bagenkop.  Efterfølgende tilberedn/spisning.?
Tilmelding nødvendig til Halldor på 2380 3125
Evt. aften med ølsmagning og efterfølgende spisning og en aften med ålespisning i
samarbejde med DLS Svendborg Strandjagt. Er du interesseret i at deltage i et eller
begge arrangementer, så mail eller send SMS til Halldor 23803125, 
Mere!!! Rævejagter, kragetræk, Leje af fællesjagt – jægeraften, Kom med 
forslag!!!!. 

http://www.sjfm.se/


For hurtigere at kunne kontakte jer, vil jeg gerne I sender jeres  navn og mobilnr.  
på mailadressen hgs@vesteraabymail.dk. Så får jeg automatisk jeres adresse.

mailto:hgs@vesteraabymail.dk

