
FOREDRAG 
v/Per Kauffmann (2x45 min) 

Torsdag 9. marts kl. 19.00 i Højreby Hallen
(Dørene åbnes kl. 18.00) Prisen kr. 100,- (kun kontanter)

Mulighed for køb af øl/vand/kaffe og kage til rimelige priser.
Flere udstillere vil være tilstede.

Den populære udsendelse udfordrer ikke blot vores opfattelse af jagt men 
også på madlavning, politisk ukorrekthed og kammeratskab. Per Kauffmann, 
der har guidet Jørgen Skouboe og Nikolaj Kirk på jagter i Wyoming, Nebras-
ka og Alaska, tager os med bag scenen med billeder, video og ord, herunder 
vises private optagelser der ikke tidligere har været vist offentligt. Der bliver 
også tid til at kigge på planlægningen og den omfattende logistik bag en 
udsendelse. Samtidig uddyber Per Kauffmann nogle af de mest spændende 
episoder fra over 100 jagtrejser i udlandet, herunder jagt på bjørne i USA. 
Disse fortællinger fører helt automatisk ind på jagt i Nordamerika og USA 
som jagtland. 

Torsdag 9. marts kl. 19.00 i Højreby Hallen

JÆGERAFTEN

Ud og rejs 
med Nak & Æd

Om Per Kauffmann:
Per Kauffmann har skrevet adskillige artikler i JÆGER, Jagt, Vildt & Våben, TROFÆ, 
Big Game Magazine, Jagt & Jægere, Buejægeren, Michael Sands jagtårbog, Netnatur, 
SAFARI, JÆGER, MitJagtblad og lavet manuskripter til adskillige jagtfilm. Har tidligere 
arrangeret jagtrejser til USA for skandinaviske jægere. Udgav i 2008 sin debutbog ”Grå-
spurv & grizzly” og i 2010 ”Bæver & bison”. I 2012 udkom videoproduktionen ”Bison og 
brunsthjort”. Deltog i 2014 som arrangør og guide på Nak&Æd i Nebraska og Wyoming 
samt i 2016 på to udsendelser fra Alaska.

Præmier på indgangsbilletten bl.a.: 
Dåspidshjort på Indæmningen, hele dyret tilfalder skytten.
Præmie til Amerikansk lotteri - pr. lod kr. 100,-:
3 dages bukkejagt = 6 pürsch, jagtføring 1:1
4 dages ophold i dobbeltværelse (kat 1), med fuld forplejning, al kørsel i 
reviret.
3 bukke op til 350 g.
Værdi 16.995,- 

Arrangør:
Søllested Jagtforeningen, Halsted-Avnede Jagtforeninger
og Vestenskov-Kappel Jagtforening.


