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 Vildsvinsjakt och olika aktiviteter  

Plats Hagen,   
           Boet,   
           Ödeshög  

Antal: Min 6-8 pers  
.   
Program:   

Torsdag 13/5  

17:00 Samling på Gården Hagen i 

Boet sätt Google Maps på Boet 

 

Inkvartering 

17:30 Välkomnande och genomgång av dagarna, genomgång av era papper och 

utrustning 

18:00 Fyller ni på er thermos med kaffe/te, kanelbulle och en kladdkaka, vattenflaska.  

18:15 Utställning till vak tornen, plats för två, i flera torn 

Åtelplatsen är belyst med natt ljus, så det är spännande värre!   
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23:00-isch är det ”indragning”   

Nu är det uppdukat med nattvickning som utspisas från köket av Bobo 

I brasans sken ljuger vi sen en bit in på natten. 

Natti  

 

Fredag 14/5 

08:30-isch Jägarfrukost  

Generöst med pålägg från gården, müsli, yoghurt, fil, grovt bröd från trakten, kaffe & te, 

som utspisas från köket av Bobo 

Aktiviteten idag är: 

Via Bertils försorg kommer vi att utöva målskjutning bakom gården. 

Några av oss har med våra 22:or och Bertil pistoler, Glock 9mm, Magnum, som vi 

kan öva och känna på. 

Liten material kostnad till Bertil (200: -/pp) 

 

13:00 Lunch från skogens skafferi, ute i terrängen. 

Vid hemkomst lite relax med bastu, m.m.  

 

18:00 Fyller ni på er thermos med kaffe/te, kanelbulle och en kladdkaka, vattenflaska.  

18:15 Utställning till vak tornen, plats för två, i fyra torn 
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 23:00-isch är det ”indragning”   

 

 

I köket är det nu uppdukat med nattvickning som utspisas av Bobo   

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

Natti 

Lördag 16/5 

09:00-isch Jägarfrukost  
Generöst med pålägg från gården, Juicen pressar man själv, müsli, yoghurt, fil, grovt bröd 

från trakten, kaffe & te 

Efterarbete:  

Ta ur grisarna djuren man har skjutit i angränsande slaktbod.   

Så småningom hemfärd.  

Övrigt:  

• Allt skjutet vilt tillfaller arrangören men kan köpas till gällande dagspris.  

• Varma kläder för kvällsvak på Vildsvin 

• Egen thermos  

• Egna bössor o ammo 

• Giltiga papper o intyg  

• Avstånd GOT-Boet (ställs in på Google Maps), 

c:a 250 km. 

Allt ovan ingår 

ex. egen dryck 

 

 Jägare med egen bössa SEK 2,500: - 

"Civilister" utan egen bössa SEK 1,500: - 

Swish till 0708402335 vid anmälan. 
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                          Välkomna 
 

 

 

 

 

• Covid anpassning av jakter med BOBOEVENT 

Vid ankomst 

 
 

 
Visa på att man är frisk 
Visa ett negativt, nytaget Covid test 
eller ett ev. Vaccinations intyg 
 

  
 

 
Håll Avstånd  
God Handhygien  
Hosta i armveck 

  
 

  
  
 

 

Att ta med sig: 

 Egen kåsa 

 Handsprit 

 Munskydd 
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Utanför entrén  

 Handtvätt 

 Sprita 

I hallen finns 

 1 ölglas/p 

 1 whiskyglas/p 

 Dessa har man med sig hela jakten 

Matsal  

 Armlängd avstånd mellan stolar 

 All mat serveras, på tallrik, från skänken, köket  

Köket 

 Enbart Bobo preppar all mat m.m. 

 Enbart han där inne. 

Logi 

 1-2 person som känner varandra väl, i varje rum 

 Egna lakan/sovsäck tas med 

 Man har sin egen handduk till och från dusch o toa 

 
 

 

Må väl!! 

 


