
Hej hej.... 
En forsinket mail med billeder og lidt historie fra vores bukkejagt august 2008 med LB 
JAGTREJSER... 
 

Vi var jo 3 debutanter omkring jagt i Polen

og enhver snakker godt om polen som jagt land, og d
møde med tolk og derefter afsted på jagt med vores polske stalker (
forstod),  tysk-engelsk og godt med arm fagter så gik det også..!!! 

Men alt var planlagt så vi skulle sådan set bare være klar når vi fik besked på det
dejligt, da man måske godt kunne føle sig lidt ved siden af det hele i et land hvor man ikke 
kan snakke med alle og enhver. 

Men vi havde nogle skønne dage med godt vejr, ja næsten for godt
grader første dag, men det kan vi jo ikke klage over
med masser af god mad (kowolski pensionat)
mennesker og hyggeligt sted at bo og der manglede
skal prøve dette sted.  

LB JAGTREJSER kan vi kun anbefale til 
skønne vildtrige natur. Der var råvildt, vildsvin og kronvildt over alt

Men her en del billeder fra turen som håber 

Vi fik 14 bukke fordelt på 3 mand
man bliver jo lidt kræsen med alle de bukke....svin 

skudhold af men det må blive næste gang..
  
Tak for en super oplevelse, de 3 (nu forhenværende
  
Mark Sloth, Allan Fjeldgaard og Kim Steffensen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En forsinket mail med billeder og lidt historie fra vores bukkejagt august 2008 med LB 

Vi var jo 3 debutanter omkring jagt i Polen, som rejste med stor optimisme i bagagen da alle 

og enhver snakker godt om polen som jagt land, og det har ikke skuffet 
ter afsted på jagt med vores polske stalker (lille minus de intet 

engelsk og godt med arm fagter så gik det også..!!!  

Men alt var planlagt så vi skulle sådan set bare være klar når vi fik besked på det
unne føle sig lidt ved siden af det hele i et land hvor man ikke 
.  

en vi havde nogle skønne dage med godt vejr, ja næsten for godt, da der var omkring 30 
men det kan vi jo ikke klage over. Vi vil bare sige tak for en go

med masser af god mad (kowolski pensionat) mener jeg det hed..? men super venlige 
mennesker og hyggeligt sted at bo og der manglede absolut intet. Sikkert ikke sidste gang vi 

LB JAGTREJSER kan vi kun anbefale til alle og enhver som ønsker at prøve bukkejagt i polens 
er var råvildt, vildsvin og kronvildt over alt! 

Men her en del billeder fra turen som håber I kan bruge som lidt (feedback) fra en kanon tur!!

Vi fik 14 bukke fordelt på 3 mand så det var super, kunne sagtens ha skudt mange flere men 
man bliver jo lidt kræsen med alle de bukke....svin kunne vi desværre ikke komme på 

skudhold af men det må blive næste gang..  

Tak for en super oplevelse, de 3 (nu forhenværende) polen debutanter.........

og Kim Steffensen 

En forsinket mail med billeder og lidt historie fra vores bukkejagt august 2008 med LB 

optimisme i bagagen da alle 

...Vi startede med 
lille minus de intet 

Men alt var planlagt så vi skulle sådan set bare være klar når vi fik besked på det, og det var 
unne føle sig lidt ved siden af det hele i et land hvor man ikke 

da der var omkring 30 
or en god oplevelse 

mener jeg det hed..? men super venlige 
ikkert ikke sidste gang vi 

alle og enhver som ønsker at prøve bukkejagt i polens 

kan bruge som lidt (feedback) fra en kanon tur!! 

så det var super, kunne sagtens ha skudt mange flere men 
kunne vi desværre ikke komme på 

) polen debutanter......... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


