Lux Jagtrejser´s
Roadshow 16 OG 17 MARTS 2019.
klokken 10:00 til 15:00
Dørene til foredrag med Freddy Wulff åbner kl. 16.30
Der vil ud over Lux Jagtrejser være følgende deltagere på vores roadshow:
• Lux Jagtrejser
• Zoologisk konservator. v/ Mikkel Carlsen.
• Trofæopmåler. Trophy Point v/ Lars Buchard. (tidsbestilling til trofæer Tlf.20 83 28 88)
• Trofæ import. v/ NTG Trophy
• Jagt-jakt. v/ Lasse Wagner
• OK Vildt v/ Ole Vestergaard
• Kom og mød Engin vores Tyrkiske, og Tommy vores Polske samarbejdspartnere.
Hvis du slår vejen forbi os, så har du mulighed for at vinde en masse spændende
præmier, og benytte dig af nogle af vores gode tilbud.
For at deltage i konkurrencen skal du udfylde kuponen fra denne side, og aflevere
den på dagen, til en af Lux jagtrejser´s konsulenter.
Vinderne bliver trukket efter roadshowet og kan ses på Facebook, vinderne vil få
direkte besked.
● Begge dage vil Lars Buchard, holde foredrag om vores nye destination Australien og
jagt på vandbøffel.
● Begge dage går Freddy Wulff på scenen og holder foredrag om livet som professionel jæger. Billetter til
dette foredrag koster 125.- købes via mail: michael@luxjagtrejser.dk / jan@luxjagtrejser.dk eller tlf.:
60183126 / 27858344 (mobilepay el. konto overførsel reg.nr/konto nr. 9944 2440073290)
Der vil være følgende præmier på Roadshowet:
• NTG Trophy: 2 x Gavekort til hjemsendelse af trofæer fra udlandet. værdi a’ 2.500.-dkk.
• Lux Jagtrejser: 1 stk. bukkejagt med bus i Polen maj 2019.
4 dages uspecificeret bukkejagt, ophold med helpension, 7 outings, og bustransport Danmark - Polen t/r.

1 stk. bukkejagt med bus i Polen August 2019.
4 dages uspecificeret bukkejagt, ophold med helpension, 7 outings, og bustransport Danmark - Polen t/r.

• Konservator:
• OK Vildt:

2 x Gavekort til konservering/udstopning. værdi a’ 1.500.- dkk.
Blandet kødvare fra vildt.

Du kan besøge os følgende steder:
Lørdag d.16. marts.
Bryndum forsamlingshus
Bryndumvej 113
6715 Esbjerg

Søndag d.17. marts.
Jagt-jakt
Agenavej 39 C
2670 Greve

Roadshow 2019: Navn: ___________________________
Adresse: ______________________________ Postnr.: __________________
Tlf.: ________________ E-mail: ____________________________________

