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Jagtbogen¤Årgang 2016 Michael Sand Hent PDF Forlaget skriver: Jagtbogen udkommer hvert år op til jul og
er den sikre julegave til jægeren. Både den nye jæger og den som samler på de populære årbøger. 

Den nye årbog hedder Jagtbogen - Vildsvinet. 

Jagtbogen - Vildsvinet indeholder en samling flot illustrerede jagtreportager fra Danmark og andre
spændende jagtlande. 

I den nye årbog kan man opleve vildsvinejagt på tre forskellige kontinenter og andejagt i ikke mindre end fire
forskellige verdensdele.  

De øvrige reportager fordeler sig på emner som gåsejagt, bukkejagt, sneppejagt, agerhønsejagt og
bekkasinjagt samt fasanjagt for børn. Desuden kan der læses om antilopejagt med kobberkugler

og kalkunjagt i USA med den populære TV-program Nak og Æd. 

Den nye årbog indeholder også en artikel om jagt på verdens største gnaver og en reportage om lynhurtige
duer i Argentina, som blev fanget i helt unikke fotoskud som næppe er set tidligere.
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