
Brande Jagtforening
 

 Et foredrag
Det sker i jagtforeningens hus på 

d. 17

Bjarne Frost siger: Jeg har skudt krager i mange lande. Jeg vil fortælle om kunsten
krager med lokkefugl. Jeg har skudt mere end 45.000 krager.

Du bliver bl.a. klogere på: 
 Kragers biologi – deres trækruter 
 Er krager kloge?  Kragekald, hvordan? 
 Opsætning af krageskjul – kragelokker? 
 Hvad er godt kragevejr?  
 Og sikkert meget mere om kragejagt / regulering af krager.

 Vil du gøre en forskel på dit jagtområde eller revir til stor gavn for markvildtet? Så har du 
her chancen for, at få en masse gode råd og fif fra Danmarks måske dygtigste og mest 

 Kragejagt kan i mange tilfælde fås helt gratis.
Så kom og få et par gode timers 

Pris. for medlemmer af brande jagtforening
Pris. for ikke medlemmer. 100 kr.
 
Tilmelding.  
Rene Christensen Tlf. +45 25 47 96 36 
E-mail: arrangement@brande
 Forplejning 
Der kan købes øl og vand   
 

 

Brande Jagtforening  
afholder 

oredrag med Kragejægeren Bjarne Frost
Det sker i jagtforeningens hus på Risbjergvej 60, 7330 Brande

d. 17-03-2016 Kl. 19:00 
 

Bjarne Frost siger: Jeg har skudt krager i mange lande. Jeg vil fortælle om kunsten
krager med lokkefugl. Jeg har skudt mere end 45.000 krager.

deres trækruter – hvor findes de? 
Kragekald, hvordan?  

kragelokker?  
Og sikkert meget mere om kragejagt / regulering af krager. 

 
Vil du gøre en forskel på dit jagtområde eller revir til stor gavn for markvildtet? Så har du 

her chancen for, at få en masse gode råd og fif fra Danmarks måske dygtigste og mest 
erfarne kragejæger.  

Kragejagt kan i mange tilfælde fås helt gratis. 
 

å kom og få et par gode timers underholdning sammen med 
 

for medlemmer af brande jagtforening. 50 kr. 
. 100 kr. 

+45 25 47 96 36  
arrangement@brande-jagtforening.dk 

med Kragejægeren Bjarne Frost 
Risbjergvej 60, 7330 Brande 

Bjarne Frost siger: Jeg har skudt krager i mange lande. Jeg vil fortælle om kunsten at lokke 
krager med lokkefugl. Jeg har skudt mere end 45.000 krager. 

Vil du gøre en forskel på dit jagtområde eller revir til stor gavn for markvildtet? Så har du 
her chancen for, at få en masse gode råd og fif fra Danmarks måske dygtigste og mest 

 
sammen med Bjarne Frost 

 

 


