OVERSIGTSPLAN
HOLSTENHALLEN

FIND VEJ TIL HOLSTENHALLEN

+++ Masser af messetilbud +++
+++ Vildtplantemarked den 29.04.2018 +++
+++ Nyt på messen:
Film fra Green Screen Festival +++

RUM

Den eneste
jagtmesse
i området
i 2018!

ÅRSMØDE LJV-SH

HOTEL
PRISMA

CENT

MAX-JOHANNSENBRÜCKE

GRATIS
ADGANG
For medlemmer af
DANMARKS JÆGERFORBUND, Jægerforbundene i
Slesvig-Holsten og Hamborg og LSFV

27.–29. april 2018, kl. 10–18 dgl. | Holstenhallen, Neumünster
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→ Parkeringspladser findes lige ved messeområdet
→ Med bybus: Linje 5 går direkte til messeområdet
→ Med fly: Tag med flybussen Kielius fra Hamborg Lufthavn direkte til og
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(F)

Forum

fra messen; der er flyvepladser i Kiel og Neumünster.
ENTRÉ
→ Dagsbillet 6 Euro inkl. plantemarked (børn under 14 år gratis)
→ Medlemmer af Danmarks Jægerforbund kommer gratis ind mod

fremvisning af medlemskort.

HA M BO

RG /F LE

NS BO

RG

MØDER

PLANTEMARKED
SØNDAG DEN 29. APRIL

INDGANG
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UDENDØRSOMRÅDE
OUTDOOR, JAGT & NATUR

INDK

Se, nyd, oplev og lær på messen for det nordlige Tyskland
og det sydlige Danmark

→ Med tog: ICE-Bahnhof Neumünster
VESTLIGE
INDGANG

INDGANGSFOYER

→ Med bil: Følg motorvej A7, drej fra ved Neumünster-Nord
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ÅBNINGSTIDER
→ Fredag til søndag 10-18

Indbefatter adgang til søndagens vildtplantemarked.

PRODUCENTER OG FORHANDLERE: Aimpoint, AKAH, Beretta,
Blaser, Frankonia, Helmut Hofmann, Leica Camera, Manfred Alberts,
Mauser, Merkel, Minox, Reimer Johannsen, RUAG, Sauer, Shooter
King, Sig Sauer, Swarowski, Waffen Otte, Waffen Schrum, Zeiss

→ Hunde må kun medtages med gyldig rabiesvaccination. Vaccinati-

onsattest skal fremvises ved indgangen.

Våben og
optik –
alle nyheder!

ADRESSE
Holstenhallen Neumünster GmbH

DET KAN DU SE
HALLERNE
→ Våben, tilbehør, beklædning
→ Rejser og vildt på bordet
→ Lystfiskeri
→ Jagthunde
→ Skov- og landbrug,
skydetårne, hegn, biler
→ Outdoor
→ Globetrotter-marked
→ Trofæudstilling

Justus-von-Liebig-Strasse 2–4

HAL 2
→ Årsmøde for Landesjagdverband Schleswig-Holstein

24537 Neumünster
Tel.: +49 (0) 4321/910190
Fax: +49 (0) 4321/910199
outdoor-messe@holstenhallen.com

UDENDØRS
→ Opvisningskørsel med terrænbiler
→ Telte og camping
→ Tilberedning af vildt og fisk
→ Haveanlæg
→ Plantemarked med vildtplanter

www.outdoor-holstenhallen.com

VORES PARTNERE:
LJV

FOTOS: Achim Banck (10), Shutterstock (1), iStockphoto (1),
LJV SH (1), Robert Vollborn (1), Comtainment (1), Suzuki Deutschland GmbH (1)

GREEN

screen

INTERNATIONALES NATURFILMFESTIVAL ECKERNFÖRDE

Natürlich hier.

IN SCHLESWIG-HOLSTEIN

HJERTELIGT VELKOMMEN I NEUMÜNSTER
TIL OUTDOOR 2018 JAGT & NATUR
I dagene 27. - 29. april kan man for fjerde gang nyde messen – på OUTDOOR kan man i løbet af tre dage opleve alle de nye trends og nyheder
inden for natur-området. Opdag og oplev de mange nyheder og mangfoldigheden af aktiviteter, grej, rejser og mad på OUTDOOR. Der er masser af
aktiviteter for både små og store og et spændende foredrags- og uddannelsesprogram med noget for enhver smag. Alt det nye og interessante inden for emnerne jagt, fiskeri og natur finder du her. Læs mere i denne flyer.
Søndag den 29. april er der et stort marked med vildtplanter. Her kan man
få træer og buske med hjem til reviret mod at give et lille bidrag til et godt
formål.
I samarbejde med Danmarks Jægerforbund, Landesjagdverband Schleswig-Holstein, Landesjagdverband Hamburg og Landessportfischerverband
Schleswig-Holstein udgør OUTDOOR jagd & natur en ideel platform for alle
naturinteresserede og en spændende mulighed for, at jægere på begge
sider af grænsen kan lære hinanden bedre at kende. Via det nye indgangsparti er der nem adgang til såvel messens udearealer som til de bugnende
messehaller.
Vi glæder os til at se dig på OUTDOOR-messen og ønsker, at du vil nyde
både ophold og oplevelser.

OUTDOOR AKTIVITETER:
VÆR MED, PRØV AF ELLER KIG PÅ
→
→
→
→
→
→
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→

Klatretårn
→ Aktivitetsbaner
Kajakbassin
→ Naturværksteder
Kajak kæntrings-simulator
→ Koncerter med jagthornsblæsere
Naturvejledning
→ Luksus-camping (”glamping”)
Tilberedning af vildt og fisk
→ Opvisningskørsel
Bueskydning
med terrænbiler
Træfpunkt for kvindelige jægere → Fluebinding
Skydebiograf
→ Kastepool for fluefiskere
Jagthundefremvisning
→ Naturfilm
Trofæudstilling – hvad kan jeg lære gennem gevirer og opsatser?

DEN STORE PLANTEMARKED
PÅ OUTDOOR 2018 JAGT & NATUR
Søndag den 29. april kan du
opleve det store vildtplantemarked, der arrangeres i et
samarbejde mellem SlesvigHolstens landbrugsministerium
og Slesvig-Holstens jægerforbund med masser af spændende planter til have, skov og
landskab.
En lang række træ- og buskarter
kan købes for en beskeden
donation, der går 100 procent til
naturbeskyttelsesprojekter. Det
kan være bøg, fuglekirsebær,
vildæble, benved, kristtorn,
forskellige nåletræer eller andre
arter – udvalget er stort.
Plantemarkedet finder sted om
søndagen på udearealet lige op
til indgangsområdet.

