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Trippel jakt 
 Vildsvin 
 Klövvilt 
 Andjakt 

 

Datum: Fredag 12/11-Söndag 14/11-21 
Plats: Hagen   
           Boet´s By   
           Ödeshög  

 Varma kläder för utomhus aktivitet/kvällsvak på Vildsvin 

 Sängplats, lakan o handdukar ingår  

 Egen bössa med giltiga papper o Jaktintyg/licens, ammo, thermos, 

pannlampa/ficklampa, komradio, etc.  

             Avstånd GOT-Boet ställs in på Google Maps), c:a 250 km. 
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Program:   
17:00 Samling på BOET Hagen  

Inkvartering.  

17:30 Lättare middag/snacks  

Egen thermos fylls med kaffe/te, kanelbulle / kladdkaka, 

vattenflaska.  

18:00 Utställning till vak tornen  

Åtelplatsen är belyst med natt ljus, så det är spännande 

värre!  

00:30-isch indragning  

 

Efter arbete:  

Eventuellt eftersök med gårdens hundar, ta ur grisarna man har skjutit, i     

angränsande lada 

 

I köket är det sedan uppdukat med nattvickning med sillar, Jansson,   

rökta andbröst, rökta vildsvins korvar, etc. 
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I brasans sken ljuger vi sedan en bra bit på natten 

 

Natti  

 

Lördag  

08:00-isch Jägarfrukost  

Generöst med pålägg från gården, juice, müsli,   

yoghurt, fil, grovt bröd    

från trakten, kaffe & te 

Drevjakt på klövvilt 

14:00 Lunch från skogens skafferi, i ”fält” 

Fortsatt jakt  

Slö och slappe tid, kanske en bastu.  

17:30 Lättare middag/snacks  

18:00 Utställning till vak tornen  

Åtelplatsen är belyst med natt ljus, så det är spännande värre!  

23:45-isch indragning  

 

I köket är det sedan uppdukat med nattvickning med sillar,  
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 Jansson,   

And bröst, rökta vildsvins korvar, etc. 

I brasans sken ljuger ni sedan en bra bit på natten. 

 

 

Söndag 

08:00-isch Jägarfrukost  

Generöst med pålägg från gården, Juicen, müsli, yoghurt, fil, grovt bröd   

från trakten, kaffe & te  

Andjakt runt om i angränsande såtar 

14:00 Lunch från skogens skafferi, i ”fält” 

Fortsatt jakt  
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Efter arbete:  

Eventuellt eftersök med gårdens hundar, ta ur grisarna, ta vara på änder  

o annat skjutet i angränsande lada  

Så småningom hemfärd.  

 

 

 

     Allt ovan ex egen dryck och eget kött att ta hem  

SEK 2 800: -+ moms vid fakturering, betalas, via Swisch till 0708402335, 

Vid anmälan. 

Note:  

 Sängkläder o handduk ingår 

 Vilt: Allt skjutet vilt tillfaller Anders Roman, men kan köpas  

 Ingen fällavgift 

 Varma kläder för utomhus aktivitet/kvällsvak på Vildsvin  

 Egen bössa har med sig giltiga papper o Jaktintyg/licens  

 Avstånd GOT-Boet (ställs in på Google Maps), c:a 250 km.  

Välkomna! 


