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Söndag: Samling på Fingerholmen från klockan 14.00. 
Ring för hämtning med båt (parkera vid Kanotklubben,
Åsvallesund).
Klockan 20.00 bjuds det på middag och i samband med
denna hålls genomgång för årets älgjakt.

Måndag: Samling vid Överbyskylten kl 06.45.

Tisdag: Tid och plats meddelas på måndagen.

Hoppas vi ses!

Kamrater!
Fjolårets älgjakt bjöd på stor dramatik när en av historiens 
största överbytjurar gick i backen.
Den här gången har vi, precis som i fjol, ett valfritt djur att
skjuta. Är det Din tur att fälla storoxen i år?

Viktig information!
För att placeras på pass ska samtliga skyttar
ha övningsskjutit innan älgjakten. 

Fredrik Ihse, jaktledare
076-772 62 95
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ÄLGJAKTEN 2018
Välkommen på

Meddela på telefon (sms eller samtal) om du kommer, vilka
dagar du kan vara med och om du vill ha en sovplats.

Vill du övernatta?
 Sängplatser finns på
  både Fingerholmen
    och Lilla Kronholmen.
     Glöm inte sovsäcken!
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Ring för hämtning med båt (parkera vid Kanotklubben,
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Klockan 20.00 bjuds det på middag och i samband med
denna hålls genomgång för årets älgjakt.

Måndag: Samling vid Överbyskylten kl 06.45.

Tisdag: Tid och plats meddelas på måndagen.

Hoppas vi ses!

Kamrater!
Fjolårets älgjakt bjöd på stor dramatik när en av historiens 
största överbytjurar gick i backen.
Den här gången har vi, precis som i fjol, ett valfritt djur att
skjuta. Är det Din tur att fälla storoxen i år?

Viktig information!
För att placeras på pass ska samtliga skyttar
ha övningsskjutit innan älgjakten. 

Fredrik Ihse, jaktledare
076-772 62 95

ÖVERBY•KLÄMNA•KRISTINEBERG

7–9 OKTOBER

 

ÄLGJAKTEN 2018
Välkommen på

Meddela på telefon (sms eller samtal) om du kommer, vilka
dagar du kan vara med och om du vill ha en sovplats.

Vill du övernatta?
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    och Lilla Kronholmen.
     Glöm inte sovsäcken!
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Välkommen på 

Titel: Drevet går
Melodi: Helan går

Drevet går,
sjung opptag & skallan lallan lej,
drevet går,
sjung opptag och skallan lej.
Och den som ej i drevet går,
han heller inte kalvan får,
Drevet gåååååår, [drycken tages]
sjung opptag & skallan lej. 

Titel: I natt jag drömde
Melodi: I natt jag drömde

I natt jag drömde något som,
jag aldrig drömt förut.
Jag drömde det var jaktförbud
och älgarna var slut.
Jag drömde om ett jättefall
där älgar stod på rad.
Jag sköt så där ett tjugotal
och reste mig och sa;
Bössan i vinkel
hundskall mot skyn
så var det menat
tallar och grenar
vårt mål: älgskog – skål!

Titel: Ode till bävern
Melodi: Jag tror på sommaren

Jag tror, jag tror på jagare
jag tror, jag tror på gnagare
På Castor fibers mjuka päls
Och björkarna som ständigt fälls.

Jag tror på bävern som ni hör
på hyddorna den alltid gör.
så grabba glaset nu och sjung
och smaka snart dess gälla pung.
Skål!
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Titel: Eftersöket
Melodi: Oh Tannenbaum

Nu tar vi den, nu tar vi den, nu tar vi 
den, nu tar vi den. Nu tar vi den,nu 
tar vi den, nu tar vi den,nu tar vi 
den. Nu tar vi den, nu tar vi den,
nu tar vi den. (dryck drickes)
Nu tog vi den! 
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