Jagttegn Nyhed
Underviser: Jens V. Christoffersen - Herfølge
Har du ønske om at erhverve et jagttegn, eller blot et ønske om mere viden om dyrelivet og
naturen i Danmark, er dette kursus lige noget for dig.
Fra lærebogen ”Vildt og Jagt i Danmark” gennemgås bl.a. lovgivning, fugle, dyrekendskab,
vildtbiologi, jægerhåndværk, jagtetik og moral.
Der vil være 4 - 5 gange på skydebane. Tidspunkt aftales med underviseren.
Undervisningen foregår på Flakkebjerg Skole - Klasselokale
Start: onsdag den 26. oktober 2016 kl. 19.00 til kl. 21.45 - Slut: onsdag den 14. december 2016
Start: onsdag den 11. januar 2017 kl. 19.00 til kl. 21.45 - Slut: onsdag den 10. maj 2017
Pris: 78 undervisningslektioner incl. skydebane, kr. 2.400,00
Ingen undervisning i uge 7, vinterferie og uge 15, påskeferie.
Max 10 deltagere
Ekstra udgifter til lærebog og skydebane er 600 - 700,00 kr. Afregnes med underviseren.
Yderligere oplysninger til Jens Christoffersen Mobil 31421560
Tilmelding til: Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk

Lystfiskeri Nyhed
Underviser: Storebælt småbådsklub
Kurset er delt op i 3 sessioner og henvender sig til
begynderen som vil lære det mest elementære om
småbådsfiskeri,
Session 1
Vil omhandle sikkerhed til søs, udstyr i båden, gængse
søvejsregler for småbåde, vejrudsigter m.m.
Session 2
Vil omhandle begrebet småbådsfiskeri, her er det helt
klart vores hjemlige fiskevand Storebælt, hvor der kan fiskes fladfisk, torsk samt lidt mere eksotiske fiskearter.
Der vil blive gennemgået de forskelige teknikker til drivfiskeri efter fladfisk samt torskefiskeri på
lidt dybere vand samt fiskeudstyr og ende grej.
Session 3
Her vil det omhandle Trolling fiskeriet efter havørred samt i vores hjemlige fiskevande, kongen
nemlig Laksen. Her vil udstyr og teknikken gennemgås, og dr vil helt sikkert blive vist billeder
samt video optagelser fra drabelige fighter i Østersøen.
Der vil til slut være mulighed for at komme ud og prøve småbådsfiskeriet på Storebælt, nærmere om dette ved kursus afslutning.
Undervisningen foregår på Skælskør Skole - Klasselokale
Torsdag den 27. oktober, Torsdag den 10. november og Torsdag den 24. november 2016
kl. 19.00 til kl. 21.30
Pris: 9 undervisningslektioner for 3 gange kr. 350, 00 Max. 10 deltagere.
Yderligere oplysninger: Ole Worm mobil 21 46 47 60
Tilmelding til: Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk
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