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Gram, 9. august 2016 

InVITATION TIL JAGT & NATURMESSE PÅ GRAM SLOT 

Kære Jæger 

I anledningen af Jagt & Naturmesse på Gram Slot i weekenden d. 20.-21. august 2016 kl. 10-17, som vi 

afholder i samarbejde med Due//Matic, Subaru, The Gun Room, Trofæopmåling v/Sten Breith, First Class 

Trophy og Danmarks Jægerforbund, har vi flere forskellige tilbud til jer.  

- Ved at vise dit medlemskort, får du nemlig gratis adgang til Jagt & Naturmessen. 
- Ved køb af 10 billetter får du 25% rabat 

Jagt & Naturmessen finder sted i de naturskønne omgivelser i og omkring Gram Slot og avlsgården, 
Gramgård, som er omkranset af skov, sø, å og marker. Som gæst kan du se frem til at møde mange 
udstillere, men også opleve et stort og spændende program af opvisninger, shows, konkurrencer, 
formidling og udstillinger. 

Tag hele familien med, vi har masser af aktiviteter for både børn og voksne. Gram Slot – Jagt & Natur 
er tilrettelagt med så mange forskellige oplevelser, at det bliver en totaloplevelse for hele familien. Vores 
udstillere giver gæsterne mulighed for at prøve kræfter med mange aktiviteter. 

Du kan bl.a. opleve: 

Jagtrejser, Trofæopmåling, DM i Knivmageri, Riffelskydning, Præmieskydning, Bueskydning, Hesteopvisning, 

Falkonershow, Sportsfiskerkonkurrence, Agility, Apportering, Klatring, ATV Kørsel, Vurdering ved 

Lauritz.com og Trickskydning med Kenneth Aspestrand.  

Du kan også opleve en unik aften med den norske Trickskytte Kenneth Aspestrand.  

For 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 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 d. 

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. 

Gram Slot 

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. 20. og 21. 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  

Svend Brodersen 

mailto:messe@gramslot.dk
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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. 20. -21. august. Udstillingen er dels 

private samlinger som Trofæer udlånt af First Class Trophy og Artemis Hunting. 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 20 & 21. 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        

                                                                           Svend Brodersen 
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PRÆMIESKYDNING 

English sporting på Gram Slot d. 20. - 21. august 2016 

Gram Slot og Tiset Jagtforening inviterer til præmieskydning søndag den 20. august. Lørdag d. 21. august er der 

mulighed for træning. 

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

Pris 50 kr. for ti skud. 

 

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 

Har du spørgsmål kontakt da: Kedde Ebsen 23 95 20 97 eller Jesper Tikiøb tlf. 40 37 96 20 

 

 

Lørdag den 20. august 

Skydning kl. 10.00 - 17.00. 
 

Indskud: 50,- kr. pr. serie.  

 

Søndag den 21. august  

Præmieskydning kl. 10.00 - 17.00.  

Mulighed for omskydning. 

Der skydes på 5 standpladser. På hver standplads 

skydes der til 2 x 2 enkelte duer, samt 1 double. Der 

skydes ” 
 

Indskud: 100 kr. pr serie.

Præmier til præmieskydningen søndag 

1. præmie. 50% af prisen på 1 trofæ op til 

fuldmontering af sortbjørn –  

værdi 9.375  

2. præmie 50% af prisen på 1 trofæ op til 

fuldmontering af Muflon –  

værdi 6.875 

3. præmie     50 % af prisen på 1 trofæ op til 

skuldermontering Råbuk – værdi 

1.437,50  

 

Blandt alle der skyder lørdag trækkes der lod om 

diverse præmie
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