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Velkommen til nye medlemmer (pr. 1/8-2008)
Aktive medlemmer:
Jens Brandt Andersen, Løkken
Lisbeth Andersen, Børglum
Uffe Christensen, Løkken
Niels Erik Hansen, Aabybro
Rune Henriksen, Serritslev
Mikkel Jensen, Tømmerby
Flemming Kjær, V. Hj.slev
Claus Nielsen, Manna
Ole Ottesen, Aabybro
Søren Pedersen, Thise

Passive medlemmer:
Claus Rysholt Poulsen, Br.slev Knud Eskildsen, Saltum
Ebbe Poulsen, Kaas
Jens Jørgen Andersen, Løkken
Annemette Sloth, Stenum
Ib Poulsen, V. Hjermitslev
Jørn Gregersen, V. Hj.slev
Allan Sloth, Manna
Merete Larsen, Ingstrup
Gustav Valentin Blichfeldt
Annette Jensen, Saltum
Sørensen, Pandrup
Tobias Bastholm Thomsen, Kaas Jørn Søndergaard, Ingstrup
Jette Risgaard, Manna
Børge Christensen, Manna
Hanne Christensen, Manna

Deadline for stof til næste blad: 10. januar 2009
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Bestyrelsens side
Jeg håber I har haft en god sommer og
ser frem til nogle hyggelige dage på
vores fællesjagter.
Siden sidst, har der været rigtig god tilslutning til skydningerne på vores bane
i Thise. Jeg håber, at de som deltog har
fået god træning – og dem vi ikke så,
må vi så regne med er godt skydende til
den kommende jagtsæson!
Hundetræningen er gået over al forventning med stor tilslutning og højt
humør. Vi takker for det gode arbejde i
hundeudvalget.
Kombiskydningen ved Nols blev, som
sædvanligt, afviklet med god tilslutning. Vi takker Knud Jensen for det
store arbejde med at skaffe præmier og
for afviklingen sammen med riffeludvalget.
Fællesjagterne gik rigtig godt og rævejagten udmærkede sig ved ikke færre
end 26 jægere under Peter Haves kyndige hånd. Vi takker for det gode samarbejde også her.
Husk pokalskydningen d. 21 sept. – en
spændende dag. Sidste år var deltagelsen ikke så stor – og det er synd og
skam. Vi opfordrer jer til at møde op.
Der har været en del møder i JKF (
Jægernes Kommunale Fælles-råd) og
jeg vil henvise til hjemmesiden:
www.jammerbugtjagt.dk . Vi har haft et
konstruktivt samarbejde.
Husk også generalforsamlingen d. 29
sept. 3 bestyrelsesmedlemmer er på
valg (Niels, Gorm og Erik).
Kom endelig med idéer og forslag til bestyrelsen. Dem vil vi modtage med tak.

Typer af medlemsskaber:
Og lige en repetition af de forskellige muligheder for medlemskab af
V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening:
> Ordinært medlemskab (éns 1. valg af
jagtforening – og evt. den eneste)
> Ekstraordinært medlemskab (éns 2-3
ell. måske 4 valg af jagtforening, man
er ordinært medlem et andet sted)
> Passivt medlemskab (som er den nye,
forklares nedenfor )
> Derudover findes stadig: Husstandsmedlem og Kursist medlem, begge
for jægere.
Passivt medlemskab:
Målgruppe:
> Ikke – jægere
Rettigheder:
> Medlemsblade ( ”Ind i såten” )
> Kan deltage i arrangementer.
> Kan deltage i fællesjagter m/ hund –
selvfølgelig uden gevær
Pris: 75,- kr pr. år
Indmeldelse til alle typer medlemskab
kan ske til Kasserer Gorm Petersen 98
887443
Vi er stadig åbne for forslag om nye tiltag i foreningen. Har du en idé, kan du
kontakte os
En stor tak til vores lodsejere – og tak
til jer alle for det gode samarbejde.
Jæger hilsen
Søren Drustrup
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Bladudvalgets side
det er de samme ”forfattere” begge steder. Endnu er tiden dog ikke inde til at
nedlægge bladet og kun køre med den
elektroniske model. Dertil er der alt for
mange medlemmer der ikke har lyst
eller mulighed for at læse hjemmesiden. Det er nu også meget rart med
noget ”fysisk” i hænderne.

BLADUDVALGET
”Redaktør” - Mie Kjelgaard
Tlf:98 887416
Mail: miekjelgaard@hotmail.com
Henrik M. Jensen
Tlf: 98 881527
Mail: henrik_moeller86@hotmail.com
Karen Marie Olesen
Tlf: 98 881532
Mail: kmolesen@vip.cybercity.dk

Bladudvalget er stadig hungrende efter
bidrag fra alle jer derude! Vi vil så
gerne bringe JERES jagt og naturoplevelser. Bare kom med det. Vi hjælper
også gerne.

Så er vi tilbage med et nyt blad med
efterårets og vinterens aktiviteter.
Forhåbentlig har alle haft en god sommer, mange har jagtet bukken, andre
har bare jagtet det gode sommervejr.

I dette blad er der de 2 traditionelle historier fra Bukke – og trofæaftenen i
februar, nemlig ”Årets danske og udenlandske trofæ”.Udover dem, har vi
modtaget endnu en historie fra Keld
Kristensen.
Glæd jer til lidt hyggelæsning – og tak
for bidragene.

Hjemmesiden kører rigtig godt, synes
vi. Mange tak til webmaster Per, der har
styr på driften af siden. Vi har fået
mange gode kommentarer, både fra foreningens medlemmer og andre jægere.
Det er dejligt med så positiv
respons.Tak for det.
Det kan ikke undgåes, at der vil være en
masse overlapninger mellem hjemmesiden og bladet, ”ind i såten”, eftersom

Rigtig god efterår – og vintersæson. Vi
kommer tilbage til februar 2009.
På udvalgets vegne
Mie

Husk at kigge forbi foreningens hjemmeside:

www.vhjermitslevsaltumjagt.dk
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Siden sidst
Parret fortalte meget beskrivende om
deres jagtoplevelser. Det var ikke kun
jagten de fremmødte fik indblik i, men
også naturen og befolkningen i de forskellige egne. Der blev suppleret med
dias
Parret har jaget sæl på Ålandsøerne.
Her måtte de sejle meget lang i små
både for at nå ud til sælerne.
I Norge i nærheden af Bergen har parret nedlagt kronhjorte i særdeles uvejsomt terræn. Jægerne måtte bære kødet
hjem over fjeldene.
I Namibia har parret også været på jagt
og blandt haft en særdeles spændene
jagt på gepard.
Turen har også gået til Grønland for at
nedlægge de utrolig skudstærke moskusokser.
Irland har parret også besøgt for at
skyde sika.
Birthe Dyrberg opfordrede iøvrigt
kvinder til at tage på jagt. Hun oplever
ikke der er nogen forskelsbehandling.

Onsdag d. 27 februar, 2008.
Bukke og trofæaften i Lunden.
Årets hyggelige trofæaften trak 28
jægere + 4 jagtinter-esserede drenge til.
De hørte på jagthistorier om de 14 danske og 19 udenlandske trofæer der prydede den grønne dug.
Ole Sørensens buk blev valgt som årets
danske trofæ og Mie Kjelgaards polske
buk fik pokalen for årets udenlandske
trofæ. Begge vindere har deres historie
med i dette blad.
Ole G. Pedersen fik atter kragepokalen
med hjem. Mon ikke snart den gode
Ole skal have lidt mere konkurrence! :)

Søndag d. 13. april ,2008.
Fisketur med Tinker

Onsdag d. 5. marts, 2008.
Foredrag med Birthe Dyrberg og
Jens Aage Lindrup på Camping
Rolighed

Et sikkert hit, er den årlige fisketur hvor
geværerne er skiftet ud med fiskegrej
og gode madpakker – hvis man altså
beholder appetitten til den. :) Dette var
også tilfældet i år, hvor alle pladser igen
var optaget og alle fik vist også reddet
aftensmaden.

Onsdag d. 5. marts holdt Birthe
Dyrberg og Jens Aage Lindrup foredrag
om deres jagtrejser på Camping
Rolighed i Ingstrup.
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Siden sidst
B række: 1: Christian Andersen, 2: Per
Nybo Thomsen, 3: Martin Møller, 4:
Svend M. Nielsen.
Ekstra præmie for entusiasme og gå-påmod! - og færrest træffere: Frans Fisker :-)
Vi takker alle skytter, hjælpere og sponsorer for en hyggelig maj 2008. På gensyn i 2009.

Foredrag med Irene Jarnved
16.april 2008
En virkelig succes. Læs meget mere om
det under hundeudvalgets indlæg.

Flugtskydning på banen ved Thise
Efter en gang oprydnig, beskæring af
træer og lidt mere fliselægning, kunne
”hytten” byde velkommen til de årlige
5 skydninger.

Riffelskydning
Indskydning + mærkeskydning
d. 4 maj
Der var igen mange skytter-46 stk- til
forårs-indskydningen. De kommer fra
store dele af Vendsyssel – det er rigtig

I år var tilslutningen utrolig flot. Der
var så rigelig gang i både lerduer og de
røde pølser! Helt utrolig flot fremmøde
hver gang – selv da bukkejagten satte
ind. Skytterne kunne sagtens nå begge
dele samme aften!
Ved afslutningen d. 29 maj, var der
også mange der ville dyste om de
mange præmier. Efter en nervegyser,
blev reultatet følgende:
A række: 1: Thomas Larsen, 2: Claus
Nielsen, 3: Erik Kjelgaard, 4: Michael
Thomsen.

godt. Træning er vigtig inden den
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Siden sidst
store rokeringer undervejs. Takket
være Knud Jensens ihærdige indsats
med at rekvirere sponsor- gevinster bliver der dog en pakke til alle.
Holdvinder:
Hirtshals.
Enkeltmandsvindere:
1: Lasse Pedersen,
2: Paw Henriksen,
3: Per Nielsen.

spændende bukkejagt sætter ind. Alle
burde kunne sige:” min riffel virker
fint”. Der er plads til endnu flere kan
alle fremmødte blive enige om!
Fra middagstid var der,
som sædvanlig, mærkeskydning. Det
samlede resultat, målt i ”blik” var: 3x
guldmærke, 6x sølvmærke – og der var
kun disse 9 skytter. Flot resultat!

Kombi- / jægerskydning d. 8. juni
Endnu et sikkert bud på en søndagsaktivitet! Stor flot fremmøde fra nær og fjern.
Efter
endt
riffelskydning
ved
Hjemmeværnets bane ved Nols, drog
alle m/k til Moseby hvor lerduer skulle
ordnes. Det var ikke så let – det er det

Hundeafdelingen
Lokalprøven fandt sted d. 14. juni
Det meste af prøven forgik i og
omkring fiskeparken i Ejersted i både
sol og regn.
Unghunde:
1. Vinder: Preben Hjørringgaard med Mylo
2. Vinder: Kirsten Pedersen med Rose
3. Vinder: Jørgen Jensen med Donna

aldrig - og derfor er denne konkurrence så spændende. Du skal helst være
rimelig god til begge dele. Pointene fra
begge skydninger lægges sammen og
der er fine gaver til vinderne. Da de
fleste har en favoritdiciplin, sker der
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Siden sidst
Der kom dog flotte præmier med hjem
til Vester Hjermitslev/Saltum Jagtforening:
Kommunemester blev Preben Hjørringgaard med Mylo.
De opnåede 48 point i unghundeklasse
og blev således også 1. vinder i denne
klasse, og 1. vinder i åbenklasse blev
Carsten Jørgensen med Thor, der opnåede 48 point.

Åben klasse:
1. Vinder: Carsten Jørgensen med Thor
2. Vinder: Thea Pedersen med Sofus
3. Vinder: Erik Kjelgaard med Paw
Veteran:
1. Vinder: Lasse Madsen med Tuner
2. Vinder: Jørn Søndergaard med Puggi
3. Vinder: Karen marie Olesen
med Paw

Et STORT tillykke til dem!
Unghundeklassen:
1. vinder: Preben Hjørringgaard med
Mylo, V. H /Saltum
2. vinder: Henriette Gørtler med Aslan,
Moseby
3. vinder: Nikolai Løgtved med Migi.
Moseby

Kommunemesterskab
fandt sted d. 28 juni
Vi deltog med 15 hunde. Det var en dejlig og veltilrettelagt dag, og vejret viste
sig fra sin bedste side.
Kommunemesterskabet gik i år til
Moseby Jagtforening. Et stort til lykke
til arrangørerne.
Moseby fik 126 point
V.Hjermitslev-Saltum fik 122 point
Løkken/Vrendsted fik 106 point

Åben klasse:
1. vinder: Carsten Jørgensen med Thor,
V. Hjermitslev /Saltum
2. vinder: Svend Nielsen med Kesse,
Løkken/Vrendsted
3. vinder: Niels Jørgen Christensen
med Freja, Moseby
Veteranklasse:
1. vinder: Ole Nielsen med Dina,
Løkken/Vrendsted
2. vinder: Martin Roed med Zimba,
Løkken/Vrendsted
3. vinder: Niels Jørgen Christensen
med Bellis, Moseby
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Arrangementer
Søndag d. 21 september 2008
Indskydning og pokalskydning

Oktober, november, december og
januar: Fællesjagter og rævejagt

Se under ”riffelskydning”

Se under ” Fællesjagter”

Mandag d. 29 september 2008
Generalforsamling i klubhuset
ved Nols kl. 19.30

Onsdag d. 25 februar 2009
Bukke- og trofæaften
i Lunden, V. Hjermitslev kl. 19.00

Mød op og bidrag til årets generalforsamling.
Vi starter med dagsorden ifølge vedtægterne:
• Valg af dirigent
• Aflæggelse af beretning
v/ formanden
• Fremlæggelse af regnskab til
godkendelse.
• Nyt fra udvalgene.
• Indkomne forslag
• Fastsættelse af kontingent
• Valg af bestyrelsesmedlemmer.
I lige år vælges 3 og i ulige år
vælges 2. ( i år: Niels, Gorm
og Erik)
• Valg af revisor og en revisorsuppleant
• Eventuelt.

Læs mere i næste blad, men nu kender
I datoen!
Denne aften er blevet mere populær.
Mød endelig op - med eller uden trofæer fra ind- og udland. Vi har en rigtig
hyggelig aften.

Cirka marts 2008.
Fælles arrangement
Sædvanen tro, vil omegnens jagtforeninger gå sammen om et arrangement.
Vi må vente til næste blad med at høre
mere om det.
Følg også med på hjemmesiden.

Søndag d. 12 april 2009

Foreningen er vært for kaffe med brød
Velkommen alle sammen

(påskedag)

Fisketur med Tinker
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Andre jægerangementer i landsdelen
100 m tunnelbane

Regions – jagtsti

Det har de lavet i Aalborg Flugtskydningsforening. Den kan benyttes af alle,
som har købt en ”nøgle” i foreningen.
Et plastikkort med x antal minutter på.
Du behøver ikke være medlem af foreningen. Du kan låse dig ind alle ugens
dage mellem kl. 07.00 - 23.00.
Læs selv mere:
www.aalborgflugtskydningsforening.dk

Følg med i ”Jæger” for annoncering.
Dem der har prøvet, vil gerne opfordre
kraftigt til, at mange flere prøver denne
disciplin. Det er meget sjovt og meget
lærerigt.

Jagtfeltskydning
Følg med i Jæger for annoncering.
Vi var flere der prøvede det i juni
måned. Vi kan kun opfordre jer til at
prøve denne aktivitet under Danmarks
Jægerforbund. Det er en meget jagtrelateret skydning, som man ligeledes lærer
meget af.

Salonriffelskydning
I Støvring i kælderen under Bavnebakkehallen.
Kontakt Søren Drustrup. Så kan vi
arrangere samkørsel.
Hold øje med deres annoncering i
Jæger til foråret. Se også deres hjemmeside: www.jagtforening.dk

LØKKEN DYREKLINIK
N.E.Nilsson, O.Vestergaard, P.Gudiksen, N.Østergård, O.S.Hansen

•
•
•
•
•
•
•

Medicinsk og kirurgisk behandling af hunde og katte
Eget laboratorium
Røntgen, Scanning
Akupunktur
Fagdyrlæge vedr. hund og kat
Fagdyrlæge vedr. kvæg
Hestepraksis

Telefontid: Mandag – lørdag 7-9.
Kons.: Daglig mandag til fredag efter tidsbestilling mellem 8-16.

Løkken Dyreklinik · Egevej 47B · 9480 Løkken · Tlf. 98 99 12 05
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Årets danske trofæ 2007
Pludselig falder der et skud nede fra
Sørens plads - skuddet falder omkring
20 minutter før lukketid. Søren ringer
mig op og spørger om jeg ikke kan
komme ned og hjælpe ham, da han ikke
kan finde bukken han skød.
Jeg pakker mit grej sammen, og går ned
mod Søren. Jeg går i et sprøjtespor
langs skoven - og jeg går stadig og
snakker med Søren i mobilen. Pludselig
springer en flot buk ud fra skoven. Den
kommer ud fra skoven bare 40 meter
bag mig. Kornet er så lavt inde ved skoven at der er fint skud og kuglefang til
at jeg kan nedlægge ham.Han har overhovedet ikke bemærket mig. Jeg tager
riflen op og skyder - og han kommer
ikke længere - han falder i skuddet.
Søren ringer mig op med den tanke, at
det var den samme buk som han havde
skudt på - siger at det var godt vi fik
ram på ham. Men det viser sig, at det
overhovedet ikke var den samme buk vi
havde skudt på. For senere da vi får
hund på for at finde Sørens buk - viser
det sig at det var en blank forbier han
skød.

Vinderen af årets danske trofæ på
bukke- og trofæaftenen bringer
her sin historie. Tak for den, Ole
Sørensen, Pandrup
Vi er syv jægere, som har et lille konsortie i Hunetorp, Engesgaard.
Søren Drustrup og jeg går en del sammen på bukkejagt. Ofte ringer han og
spørger ”Ska’ vi æn uk å sit ætter en
buk i javten”.
Vi var ude en aften på et at stykkerne,
hvor vi har set flere store bukke.
Stykket vi gik på den aften var
Skovenggaard. Jeg har flere aftener set
bukken komme ud fra skoven lige ti
minutter før lukketid. Den aften vi var
ude satte jeg mig op ved vestsiden af
skoven, Søren satte sig for enden af
skoven - vi sad så vi ikke kunne se hinanden.

Knæk og bræk
Ole Sørensen

12

Jagthistorie nr. 1
Jeg havde i sommerferien set en spidsbuk som gik på en lille mark en halv km
fra huset, og den ville jeg gerne møde
igen.
Lørdag morgen kom, og vi stod meget
tidligt op og gik op til marken. Midt på
marken stod en elgko, som vi stod et
øjeblik og så på. Jeg satte mig i skjul
og ventede. Min far gik op i skoven og
ville sætte sig der. Timerne gik og kl.
ca. 8.20 så jeg spidsbukken på marken,
han gik roligt rundt og essede. Det var
nogle spændende minutter inden jeg
kunne lade kuglen gå. Jeg gjorde straks
klar hvis han skulle rejse sig op igen.
Jeg ville nødigt at han skulle gå derfra.
Jeg ventede et par minutter og så kom
min far, han havde hørt skudet. Vi gik
sammen ud for at se bukken som lå i det
høje græs. Det var spidsbukken fra i
sommer. Jeg var glad. Vi bar bukken
hen til skovkanten for at brække den.
Jeg gjorde det hele selv, næsten. Da vi
var færdige kom en af vore svenske
venner Kim på sin 4-hjuling, han
havde også hørt skudet, han var selv på
jagt længere oppe på fjeldet. Han og
jeg er begge nybegyndere i jagtens
kunst. Kim beundrede min buk, og jeg
tror at han var lidt misundelig, det ville
jeg selv have været. Han kørte bukken
hjem til os, og vi viste den til min mor
og min bedste. Vi hang den op i vores
brændeskur, og satte os og fik en cola,
den havde vi fortjent.
Om aftenen spurgte min far om jeg ville

Denne historie er fra en ung frisk fyr,
der netop er hjemvendt fra Sverige. Det
er således en virkelig dugfrisk historie,
I her kan nyde. Tak for den, Tobias.

Min første bukkejagt
Efter at have fået jagttegn og bestået
riffelprøven, tog min far mig med på
jagt i Sverige.
Inden vi tog af sted havde jeg trænet på
banen i Hvorup et par gange, og sikret
mig at riflen var korrekt indskudt. Jeg
havde trænet både liggende og siddende med stok, og min far og min onkel
syntes at det var ok, men den stående
havde jeg ikke helt styr på, så det måtte
være min grænse.
Vi (far, mor, bedste og jeg) tog af sted
torsdag aften til det svenske. Fredagen
var vi en tur i byen for at handle lidt
ind. Om eftermiddagen gik min far og
jeg ud for at se på hvor jeg skulle sidde.
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Jagthistorie nr. 1
Søndag aften sad jeg på post igen, der
skete ikke meget. Jeg sad højt så jeg
havde et godt udsyn over stykket foran
mig. En elgko med kalv kom frem og
gik lidt foran mig, det var dejligt at se,
så nu glæder jeg mig til elgjagten.

med igen, det kunne være at der var en
ny chance. Vi satte os med ca. en halv
km. I mellem os oppe på fjeldet. Efter
ca. en time hørte jeg et skud, og snart
fik jeg en sms fra min far, om jeg ville
med ud at hente hans buk, det ville jeg
gerne. Jeg fik lov til at brække hans
buk og denne gang gjorde jeg det hele
selv.

Jægerhilsen
Tobias Bastholm Thomsen

Hallali - Tillykke til
takte bladudvalget eller bestyrelsen,
hvis I mener et medlem skal hædres.
Dette kan nemlig fremover ske på
hjemmesiden, og dermed også blive
nogle mere aktuelle hilsner end kun 2
gange årligt.

Bladudvalget havde egentlig bestemt
sig for, at nedlægge denne rubrik for
længe siden. Der kom dog en enkelt
person hver gang, som lige skulle nævnes. Nu er rubrikken nedlagt fra og med
dette blad. Vi vil opfordre jer til at kon-

Revirpleje
Derudover kan man melde sig til Søren
selv. Eftersom det er formandens egen
jord det drejer sig om – og som vi bruger til fællesjagterne – vil han gerne
donere pølser og øl til arbejdet. Bål
tændes
Rævegravene har foreløbig kastet 4
ræve af sig – så de virker helt fint.

Vi har udsat 50 fasaner i år. Vi håber at
se rigtig mange af dem i efteråret –
gerne med mange kyllinger.
Fældning / opsavning af stormfældet træ i Ejersted: Dette vil Søren
Drustrup tage op på generalforsamlingen. Han vil her høre om nogen kunne
være interesserede i at hjælpe.
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Riffelskydning
Få styr på dit våben inden sæsonen går
igang.

Indskydning og pokalskydning
Søndag d. 21. september 2008
kl. 9.00 – 13.00
Indskydning på skydebanen
ved Nols

Den årlige pokalskydningen er kun for
foreningens medlemmer! OBS – OBS
Vel mødt til en anderledes dag ved
Nols. Der er grunde nok til at få pulsen
op!
Mød op og være med til at støtte foreningen og dens
sponsorer, vi gør hvad vi kan for at støtte dig.

Samme dag fra kl. 13 - ca. 14.30
Pokalskydning
Indskydningen er for alle.
Mød op og bliv klar til efterårets og
vinterens jagter med riffel.

Høreværn er påbudt! HUSK DEM!

Fællesjagter
Gå bare i våbenskabet igen! Jagttiden
nærmer sig. Vi har de traditionelle 3
fællesjagter plus rævejagten på statens
arealer ved Hune – Blokhus Plantage.

Deltagerpris: 50,- kr pr. person.
Medlemmer må invitere en gæst med
på jagt hver gang. For gæsten er prisen
også 50,- kr.

Fællesjagter:
• Søndag d. 5 oktober
• Søndag d. 2 november
• Lørdag d. 10 december

Vi spiser frokost på Fårup Skovhus på
de første 3 jagter. Prisen er rimelig og
menuen er typisk biksemad. Til julejagten får vi juleanretning. Denne december jagt slutter vi kl. ca. 13.30

Rævejagt:
• Lørdag d. 10. Januar, 2009. kl. 9.00
Husk også sæsonafslutning denne dag.
Max. 30 deltagere og max. 6 hunde denne
dag Tilmelding mht. hunde til Søren.

Efter rævejagten får vi dejlig varm
suppe i laden hos Søren Drustrup.
På alle jagter skal der bæres røde
bånd og jagttegnet skal forevises ved
parolen!

Alle jagter starter præcis kl. 9.00 ved
Fårup Skovhus, Saltum Strandvej,
Saltum. HUSK det!
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- også mad ud af huset...

Saltum Strandvej 63 · Saltum
Tlf. 98 88 11 45

“Træværkstedet”
Saltum
98 88 19 36 - 22 49 23 75
Hochsitze · Fælder
Hundesenge · Skinddummyer
Foderautomater
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med en fantastisk flot have beboet af
fugle i mange variationer: duer med
”tromme”, guldfasaner, høns, gæs og
rognænder.
Vores polske guide, som skulle bo i huset
under hele vores ophold, ankom kort
efter. Vi havde valgt en guide som talte
engelsk, da tysk ikke lige er det vi er
bedst til! Guiden var en rar ung fyr, som
studerede i Wroclaw( knap 100 km øst
for os). Han gik ikke selv på jagt og
anede intet om det, men det gjorde jo
ikke noget. Han var vores bindeled til
vores søde værtsfolk og til de 3 stalkere,
som kom et par timer senere. Han ville
gerne lære noget om jagt og endnu mere
om dansk kultur, uddannelsesmuligheder og unges vilkår. Vi nåede også at
erfare mange ting om Polens kultur og
hvordan det var at leve der som ganske
almindelig halv-fattig polak, som ham.
Han brugte guide-tjansen som økonomisk bidrag under sine studier på handelsskolen. Ham havde vi stor fornøjelse
af :)
Da stalkerne kom skulle vi, efter at have
hilst på hinanden, ned i en lavning i skoven og skyde riflerne ind. Det helt afgørende for polakkerne er, at vi kan
ramme! Det med eftersøg er noget bøvl,
og de skal også helst have ubeskadiget
kød af hensyn til deres økonomi. Det er
vel egentlig meget forståeligt. Vi havde
regnet med, at vores våben var ok efter
transporten. De var jo ikke blevet smidt
rundt med i, som i en lufthavn, men stablet fint i bussen. Indskydningen på 100 m

Årets udenlandske trofæ tilfaldt denne
gang til en buk fra Polen, nedlagt af Mie
Kjelgaard, dette blads redaktør! Tak til
mig for historien! – thi hi!
Endelig skulle jeg udenlands på bukkejagt! Jeg glædede mig helt vildt til dette.
Spændingen var stor og spørgsmålene til
gemalen Erik var mange: hvordan foregår det?, hvad med jagtområderne –
skulle man gå mange kilometer?, kunne
jeg, med min fantastiske kondition,
holde til det?, hvad med indkvartering –
og ikke mindst sproget! Jeg kan altså
ikke snakke polsk – og polakker snakker
sjældent andet – spændende! Jeg var
også meget spændt på dét med at gå med
en stalker – det havde jeg jo aldrig prøvet før.
Erik og jeg skulle afsted sammen og det
glædede vi os også til at prøve. Vi valgte
en busrejse med Diana. 33 jægere +
chauffør + guide ( som også skulle på
jagt) skulle nu køre til Schlesien i det
sydvestlige Polen. Jægerne kom fra hele
Danmark. Vi stod på i Vejle kl. 17 d. 23
maj 2007 og var fremme lidt over middag den næste dag. Efter at være nået
frem til indkvarteringen – som ikke helt
hed det vi var oplyst om hjemmefra,
kunne vi slappe lidt af. Vi var nu ca. 20
km nordvest for byen Legnica, reviret
hed Duninow og var et statsrevir. Vi var
3 mand på stedet. Vores trediemand hed
Per og han var fra Fyn. Vores værtsfolk i
Dom Lesnika var utrolig rare og imødekommende. Vi boede i et dejligt stort hus
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hed på polsk. Rijkard kunne ca 4 ord på
tysk, så vi fordrev tiden i tårnet med tegn
og fagter. Det gik helt fint – og mine 2
ord på polsk kom da også hurtigt i brug.
Endnu havde der ikke været noget skudbart på banen, men jeg hyggede mig
voldsomt. Jeg kunne godt forstå på
Rijkard at der var en meget stor pladsbuk
her, men den plejede først at dukke op
sent på aftenen, så nu blev vi i tårnet til
vi ikke kunne se mere.
Okay – godt så! Vi spejdede til alle 4
sider med – og uden kikkert. På et tidspunkt ville Rijkard gerne prøve min kikkert – den var også klart bedre end hans
– men han kunne til gengæld se alting i
sin egen! Imponerende. Det havde jeg
hørt om fra Erik da han havde været i
Polen 2 gange tidligere. De er bare
skrappere end os til at spotte vildtet,
selvom deres grej lader meget tilbage at
ønske.
Det var nu mig der først fik øje på den
buk, der nu trådte ud fra skoven knap
200 m væk. Det var ikke nemt at se at det
virkelig vár en buk, da det var blevet
halv-mørkt nu. Mørket sænker sig tidligere i Polen end herhjemme.
Jeg kunne bare se, at der var en hel
masse mellem ørerne, så jeg henledte
Rijkards opmærksomhed på den. Efter et
splitsekund gav han mig ret. Yes! Nu
skete der noget :)
Der var godtnok langt derover og ikke
meget lys, men klar var jeg. Dog ville jeg
gerne have den lidt tættere på og den
skulle også gå helt fri af de små træer der

forløb da også fint for os alle. Heldigvis
skød jeg rigtig godt da det blev min tur,
for jeg var godtnok blevet kigget grundigt an af de 3 stalkere! :) De er slet ikke
vant til kvindelige jægere – så det..! Min
stalker hed Rijkard og vi fik nogle helt
fantastiske dage sammen – det vidste vi
bare ikke endnu!
Nu skulle vi afsted – hurra. Det var med
sommerfugle i maven jeg steg ind i min
jagtbil: en Lada Niva 4-WD, jow – jow.
Den var bare fin! Forsædet var fjernet og
så kunne jeg sidde dér på bagsædet og
trone:).
Snart drejede bilen fra alfarvej – så var
det bare ud i naturen. Sikke nogle revirer! De var store og varierede med eng,
vådområder, nåleskove og løvskove,
afbrudt af opdyrkede arealer. Vi var inde
og pürsche lidt rundt i noget skov, men
fortsatte snart videre mod andre græsgange. Bukken var åbenbart ikke på sin
plads! Jeg var ikke i tvivl om, at Rijkard
kendte det kæmpe område, som sin egen
slidte bukselomme! Vi kom nu til et brakområde omkranset af træer på de to
sider. Efter at have gået et pænt stykke i
det åbne land, kravlede vi op i en ”ambona” – hochsitz, der stod dér midt i det
hele! Ikke lige en placering jeg har mødt
i Danmark. Men sikke et tårn! Det var
stort nok til 2 personer og med tag på –
dejligt! Det var skønt, både ved stærk
sol og ved regn, som jeg også kom til at
opleve senere. Her sad vi nu og hyggede
os. Jeg havde studeret den lille polske
ordbog, så jeg vidste hvad hhv. rå og buk
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Vi nåede nu frem – og hvilken 1. buk i
Polen. Hold kæft hvor var jeg glad! Den
var så fin! Det synes Rijkard også! Var
han vild i tårnet, så var han det endnu
mere nu. Han grinede som en flækket
træsko og endnu flere dunk på skulder
og ryg tilfaldt mig! Gutes schiessen!!,
Gutes bock!!!eller hvad det nu hedder!
Så stod han stille et øjeblik – lod blikket
glide ned over mig og op igen – med et
par rolige nik! Nu var jeg helt godkendt
som skytte hos ham, kunne jeg godt
mærke. Det var en sjov oplevelse. Min
fine buk var abnorm. Dens ene stang var
vinklet som efter en skade. Den havde 7
sprosser og var meget tæt og kraftig.
Ikke høj og ikke nogen medaljebuk, men
rigtig sjov:)
Nu havde jeg kun skudt 3 bukke inden
denne rejse, men ingen af dem var der
noget abnormt i, så jeg var meget begejstret for ham her.
Rijkard hentede nu vores fine jagtbil.
Han kørte helt hen til skudstedet – men
okay, det var jo også en 4WD! Bukken
blev brækket – men ikke af mig. Nej, nej
– det var hans arbejde kunne jeg forstå!
Jeg fik dog lov til at hælde vand på hans
hænder bagefter fra den medbragte 1? l.
flaske! Det var lidt underligt ikke at
brække dyret selv, men nu havde jeg da
prøvet det. Det tog ikke mere end 3 min
tror jeg!. Nu var det næsten helt mørkt
og vi kørte hjemad. Vi lavede dog et lille
stop da vi var kommet rundt om brakken
og jeg skulle stå ud – med riffel! Vi stod
nu ved et andet lille stykke brak – bag-

stod foran højskoven. Efter ca. 10 min
var der nu ikke sket så meget andet end
lyset der svandt mere og mere. På det
tidspunkt måtte jeg tage en bestemmelse
– det mente Rijkard vist også. Jeg tror
hans holdning var, at man kan skyde alt
fra tårn, hvor anlægget er så godt. Det
bestemte jeg mig for at jeg godt kunne
så. Bukkefeber er noget jeg ikke lider af,
til gengæld er jeg spændt som en fjeder.
Klokken var nu 21.03. Jeg lod kuglen gå
og sekunder efter var Rijkard helt vild i
varmen. Han dunkede min skulder med
stor entusiasme:) Den buk var helt død,
kunne jeg godt se på ham! Alligevel
repeterede jeg og holdt korset på skudstedet igen – ingenting skete og Rijkard
ivrede mig til at komme ned fra tårnet
NU. På ægte polsk maner, overtog han
nu atter min riffel da vi skulle klatre ned.
Nu skulle vi altså derover. Jeg var ikke
helt klar, da min form for bukkefeber
først kommer når jeg ved bukken er død
– og det vidste jeg den var, så nu rystede
jeg helt vildt. Jeg plejer også at tage en
smøg på nuværende tidspunkt! Det tager
nemlig lige den tid med at falde til ro
igen. Det havde Rijkard ikke tid til, så vi
satte kursen mod skudstedet. Jeg spurgte
ham hvor lang han mente skudafstanden
var – 150 m. svarede han – det kunne nu
ikke helt gøre det. Nærmere 170 – 180
m. Jeg tror ikke de tænker over afstande
på den måde. Det handler mere om hvorvidt kuglefang og vegetation tillader
skuddet. Eller også skyder
man bare!
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Historierne om alle de andre bukke må
komme en anden dag! Jeg skød ialt 6,
Erik fik 3 og Per ligeså.
En fuldstændig fantastisk jagtferie fik vi
– og en polsk ven, Rijkard fik jeg også.
Han var yderst tilfreds med mig og min
skydning: 6 bukke
(2 af dem på den polske ”Mors dag” –
det grinede vi meget af!), 6 kugler, alle lå
forendt på skudstedet. Jeg fik også prøvet stående skydning med skydestok til
de 4 af dem.

ved det sted vi var før. Jeg forstod at det
var hér pladsbukken plejede at komme
nu – og dælme ja, vi hørte den, og så
noget af den lidt efter. Der var ingen
skudchance – heldigvis! Jeg kunne nærmest ikke se det, men høre den, det
kunne jeg.

En lang historie om 1 buk, men I var
nødt til at høre lidt om de enormt søde og
gæstfrie mennesker vi var omgivet af,
om en enestående natur med frøer der
kvækkede overalt, storke og vildsvin og
maden fejlede absolut heller ikke noget!
En fantastisk tur:)
Jeg er helt klar til en ny Polen-rejse når
lejlighed byder sig og kan også kun
anbefale det til jer :)

Hjemme i huset igen stødte vi til Erik og
Per, der hver især var kommet godt hjem
med deres stalkere – og hver sin buk.
Stemningen var høj hos os alle 6 – og nu
kom også vores guide og værtsfolkene
ud. Vi blev lykønsket fra alle sider – det
var bare super hyggeligt.
Bagefter skulle vi spise aftensmad og
have os en lille én :). Det var efterhånden
blevet en lang dag med rejse, jagt og
bukke på paraden. Vi var klar til at tørne
ind.
Kl. 3 ringede vækkeuret igen til morgenjagt. Vi havde 7 jagter tilbage – men fik
dog 8!

Tak til de fremmødte på trofæaftenen for
valget af min buk. Jeg nyder pokalen :)
Knæk og bræk...... Mie
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træningsmuligheder i statsskoven og i
den nedlagte fiskepark i Lille Norge.
Kursets deltagere har også i år været
gode til at hjælpe og støtte hinanden,
det må absolut siges at være et meget
stort plus for hele holdets sociale
sammenhold.
I forbindelse med vores afsluttende
prøve, viser resultaterne at de fleste nu
ved træningens afslutning, har fået sig
en god jagthund og ved kommunemesterskabet, blev det ligeledes slået fast,
at holdet havde nogle endda særdeles
gode hunde og førere.
I forbindelse med den sidste aften, hvor
vi havde træning , spurgte jeg deltagerene hvad deres mening var i forbindelse med de mål og metoder, som vi
trænere havde sat op for sæsonen.
Resultatet af disse svar medførte straks
en længere og intens diskussion,

Hundeåret 2008
Endnu en sæson med jagtrelateret hundetræning er slut.
Det har været et år med mange tilmeldte hunde og deres mennesker og endnu
en gang er det lykkedes at komme frem
til nogle gode resultater. Det har også
været et år hvor vores hundeudvalg virkelig er trådt i karakter og har fjernet
mange af de praktiske opgaver, som tidligere blev varetaget af trænerne.
Mange tak for den store hjælp.
Ligeledes har vi for første gang haft en
vildtforvalter, til at sørge for købafhentning og ikke mindst til at sørge
for at at vi trænere fik leveret vildt til
træningerne, tak til dig Erik Kjelgaard.
Holdet har været stort, men velfungerende ikke mindst p.g.a at vi i år har
været tre trænere og samtidig har haft
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JAGTBØGER
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stort aktiv for hundearbejdet i foreningen.
Der var også et andet emne der blev
drøftet kort, nemlig mobning. Emnet
blev lynhurtigt mobbet til jorden, så jeg
tror alt er ved det gamle.
Tak til holdet for den gode ånd der er
deltagerne imellem og tak til alle de
som har brugt deres tid på at hjæpe til.

omkring prøver og direkte træning med
mål på prøver.
Jeg må som træner selvfølgelig med det
samme sige, at det der er meningen
med træningen i forbindelse med jagtforeningerne er at skabe egnede jagthunde, som kan bestå en apporteringsprøve.
Jeg har dog også fuld forståelse for de
hundeførere, som har prøver og resultatet af disse, som mål.

Jens Brandt

Vigtige datoer:
Torsdag d. 11/9 – 08:
Apporteringsprøve i Moseby.
(tilmeldingsblanket findes på
www.danskjagthundeudvalg.dk , eller
ved Niels Jørgen Christensen tlf:
98240122/ 20130412. Pris: 200,- kr.)
Lør. 31/1-09: Opstart lydighed. Man.
30/3-09: Opstart jagtrelateret træning.
Det er bare ikke min opfattelse, at prøverne og reultatet af disse giver bedre
og mere alsidige jagthunde.
Det er min opfattelse at træning af jagthundene, skal ske på en måde, som gør
hunden til en alsidig samarbejdspartner,
som stadig kan udvides i sit træningsfelt, uden hensyn til at den skal fungerer som prøvehund. For mig er det jagthunden, der er i fokus, stødende som
stående hund.
Der er uanset holdning til dette spørsmål, masser af plads og råderum på
vores hold, til at rumme forskellige
holdninger og det ser jeg som et meget

Aktiviter i Hundeudvalgets regi
I dette år har vi afholdt foredrag med
Irene Jarnved med over 200 gæster. Vi
anser det for en succes. Irene Jarnved
kom ind på hundens sprog, og hvornår
de bruger det. Forstår vi vores hunde
godt nok, hvad er det de fortæller os?
For eksempel er en knurren et signal
på: ”det kan jeg ikke lide.....vil du være
sød at går lidt væk”. Hvis vi som hundeejer/mennesker blev bedre til at for-
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øvelser, da det styrker dens selvtillid og
båndet mellem hund og ejer.Der blev et
pænt overskud, takket være de velvillige sponsorer. Vi vil prøve at finde en ny
foredragsholder eller en lave et andet
andet arrangemnet, som kan have hundefolkets interesse.
Tak til alle jer der bagte kage. Der var
alt for meget, men det kom eleverne på
V. Hjermitslev skole til gode. En enkelt
bradepande gik til flådestationen i
Frederikshavn!
Vores vesteprojekt er nu afsluttet. Det
blev til i alt 60 veste, som vi håber medlemmerne vil få meget glæde af.
Vi havde i år tilmeldt 5 hundeførere i
Dorf. Desværre kom der kun 3 af sted.
Kirsten Pedersens Rose kom i løbetid
og måtte derfor ikke stille op til prøven.
Erik Kjelgaard havde fået et vred i ryggen og var derfor ikke mobil.
Thea Pedersen. Preben Hjørringgaard
og Lasse Madsen deltog og gennemførte prøven. Det blev ikke til placeringer
dette år, men alle havde en lærerig og
hyggelig dag, hvilket jo er det væsentligste.
Kim Geisler er blevet uddannet til træner på Kalø. Tillykke.

stå og respektere det, ville mange bid
og ulykkelige hundeskæbner kunne
undgås. Det var tankevækkende.
Der blev sat et stort spørgsmål ved
lederskab. Skal det være som førhen,
hvor det var den store diktatoriske chefrolle med det resultat, at der kom en
afrettet, men ulykkelig hund ud af det.
Det var dejligt at høre de gamle skrøner
som: hunden skal spise sidst, hunden
må ikke være i sofa/seng, den skal sidst
ind og ud af døren og det er altid ejeren,
der skal tage initiativ og ikke hunden
(inkl. kæl - hils) blive manet til jorden.
Vi mister ikke status overfor hunden,
snarer tværtimod.
Nej, lad os kalde det samarbejde i stedet for. Irene Jarnved bruger selv sætningen: tilladelse indtil forbud (ikke
mange regler, men dem der er, skal
overholdes altid). Det kan hunden forstå og den bliver tryg ved os, fordi de
ved hvor har os. Desuden giver det,
ifølge Irene, en hund, som kan/lærer at
tænke selv. Irene fordelte rollerne af
lederskab og chefrollen i ”hundeopdragelse” min. 80 % lederskab og max 20
% chef.
Irene kom med gode forslag på aktivering af hunde, som kan være til stor
morskab for både de to- og firbenene.
Man kan lade dem finde guffer i buske
og træer i forskellige højder og bruge
mange former for legetøj, bøtter og
andet, som lige er for hånden. Det er
dog ikke kun morsomt, men også vigtigt for hunden at lave de forskellige

Hundeudvalget
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nel-hoste og leptospirose.
Hvalpe vaccineres første gang ved 12
uger, den gentages 4 uger senere og
derefter igen ved 1 års alderen. Det
anbefales at revaccinere hvert år derefter. Hvalpen kan vaccineres ved 8 uger,
men skal stadig vaccine-res ved 12. og
16 uge og 1 år, fordi en tidlig vaccination ved 8 uger, er ikke særlig effektiv.
Hvalpen får antistoffer fra moderen via
modermælken, når den dier. Det er derfor vigtigt at holde tæven vaccineret
inden den bliver drægtig. Den må ikke
vaccineres når den første er drægtig,
idet det kan skade fostrene.
Vaccination mod rabies (hundegalskab)
kræves ved rejse til udlandet. Se rejse
med hund og kat.

Vaccination
Ved en vaccination giver dyrlægen en
vaccine til dyret i form af en injektion
enten subkutant (under huden) eller
intramuskulært (ind i musklerne) .
Vaccinen er en væskeopløsning af
svækkede eller dræbte mikro-organismer, svarende til de rigtige sygdomsfremkaldende mikroorganismer, som
man ønsker at beskytte dyret imod.
Processen bevirker en immunisering af
dyret, der 8 dage efter begynder at
danne antistoffer mod de indsprøjtede
antigener (proteiner fra mikroorganismer. Dyret er først fuld beskyttet efter 3
uger, herefter forsvinder antistofferne
igen fra blodet langsomt i løbet af 1-2
år afhængig af hvilke sygdoms-organismer det drejer sig om. Er det første
gang dyret er vaccineret mod en
bestemt sygdom, gives en 2. gang vaccination 1 md. efter den første, for at nå
et tilstrækkeligt højt niveau af antistoffer.

De sygdomme der vaccineres for:
Hundesyge: Udbredt virus sygdom i
hundebestande, der ikke er beskyttet
ved vaccination. Der ses diarre, feber,
flåd fra næse og øjne. Hunden bliver
udmagret. Sygdommen kan være dødelig. Hvis hunden over-lever, kan ses
senvirkning på nervesystemet i form af
kramper.

Vaccination af hund
Når du køber din hund, så spørg efter
dens vaccinations attest, som skal være
underskrevet af en dyrlæge. Er den ikke
vaccineret eller er du ikke sikker, så gå
til dyrlægen og få et sundhedstjek og
vaccination for minimum hundesyge og
parvovirus diarre, evt. tillige smitsom
leverbetændelse (virus hepatitis), ken-

Parvo virus diarre: Tarminfektion.
Meget smitsomt (smitter via afføring).
Giver diarre ofte blodtilblandet, opkast,
dehydrering (væskemangel). Tit dødeligt forløb, især unge og gamle hunde.
Det er nødvendigt med hurtig behand-
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ling med væske og saltopløsning (elektrolyt opløsning) for at redde hunden.

smitte til mennesker. Sygdommen er
ikke særlig udbredt.

Kennelhoste: Smitsom bakteriel sygdom, der giver hoste og lungebetændelse. Hunden overlever som regel,
men der kan være langvarig tør hoste
evt. kronisk lungebetændese.

Rabies, Hundegalskab: Virus infektion
i nervesystemet. Spredes af og til (heldigvis sjældent) fra den tyske rævebestand til danske ræve. Ræven ændrer
adfærd og bliver frygtløs og aggressiv.
Virus spredes med spyt og bid. Findes
lejlighedsvis
hos
flagermus.
Sygdommen kan angribe alle pattedyr,
inklusiv hunde og men-nesker.
Sygdommen har et dødeligt forløb og
er derfor meget frygtet. Det offentlige
system, dvs kredsdyr-læger, fødevaredirektoratet, dyrlæger, jægere, folk med
tilknytning til vildt, er altid meget på
vagt over for denne sygdom.

Smitsom leverbetændelse (virus hepatitis): Leverbetændelse. Der ses feber,
diarre, lever- og nyre skader, uklarhed i
øjet. Kan være dødelig for hvalpe.
Leptospirose: Bakteriel infektionssygdom. Giver feber, opkast, dehydrering,
lever -og nyre skader. Kan være dødeligt forløbende hvis nyreskaderne er
store. Bakterien spredes via urin fra
andre hunde eller f.eks. fra rotter. Kan

Tlf. 96 73 77 76 · Fax 96 73 77 78
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Lørdag morgen, morgenmad kl. 04:45.
Ved første dal så vi en rå, vi gik forsigtigt videre, kikkede igen og så blev der
sagt: ”kan du se den?” Jeg kiggede og
kiggede og måtte så svare:” se
hvad?”.....
Efter lidt vejledning, 10 m. længere
nede, lå en flot gaffelbuk. Vi pürschede
tættere på, krøb fremad i det våde græs,
hunden blev sat af, nu skulle der gøres
klar til skud.
Jeg havde ingen handsker og hat med
camouflage, så jeg lånte Kelds og
begyndte at snige mig tættere
på........Jeg udså mig en tjørnebusk ca. 5
m. længere fremme. Jeg lå skråt op af
bakken og skulle skyde ned mod dalen,
faktisk ikke nogen særlig god position,
nå men jeg fik riflen ind gennem tjørnen for at få fast anlæg, men det skulle
vise sig at være en skidt position. En
tjørnegren hang fast i camouflagen, da
jeg fik den fri, slog jeg skyggen af hatten mod kikkerten, så øjnene i camouflagen røg op i panden! Nå, endelig var
jeg klar, bukken stod fint( vel en 80 m.
nede ), fik den i krydset, men tænkte
for meget på, at jeg ville være helt sikker på at ramme, så det endte med, at
råen gik lige ind foran bukken – og så
ville jeg selvfølgelig ikke skyde.
Derefter forsvandt bukken og råen
rundt om bakken, ude af syne.

Denne historie har vi modtaget fra Keld
Kristensen, Saltum. Det er ikke hans
egen historie, men til gengæld er den
skrevet specielt til ham, og vi kan så
nyde godt af den. Sagen er, at Keld nu
siden 2004 har givet 3-4 nye riffeljægere chancen for at skyde deres første
buk! I 2008 gik tilbuddet til en bekendt,
Per Jensen fra København. Han har
skrevet denne historie. De øvrige heldige udvalgt er fra lokalområdet – og én
af dem var mig! – måske kommer den
historie senere?
Et rigtig godt initiativ fra én jæger og
ejer af noget godt terræn til vi andre.
Keld har bebudet, at han vil fortsætte
dette som nu nærmest er en tradition
med 1 ny riffeljæger hvert år.

Bakkegården Saltum
– min første buk
Jeg fik jagttegn sommeren 2007 og
bestod riffelprøven kort efter. Keld tilbød, at jeg måtte skyde en buk på hans
jagt bagved Bakkegården i Saltum, som
blev aftalt til weekenden 24-25 maj
2008.
Fredag d. 23. Maj blev riflen og udstyret pakket og kursen sat mod Saltum.
Mødetid fredag aften kl 19.30 i den
mest fantastiske jagthytte jeg nogensinde har set. Vi startede pürcshen, jeg
tror vi så flere end 20 råer, men desværre ingen bukke.

Så kom Keld krybende, han havde siddet med en finger i hvert øre i 4-5 min.
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Jeg pürschede langsomt hen mod den
første dal, havde besluttet at jeg lige
ville tjekke om gaffelbukken skulle
være der. Jeg tog mig god tid og spottede en rå og et råd fra Keld var:” er der
en rå, kan bukken meget vel være i nærheden”. Så jeg sad 10 min. og kikkede,
men kunne bare ikke se nogen buk.
Videre.... knap 100 m. længere frem og
på maven ud gennem det ca. 20-30 cm.
høje græs så jeg kunne kigge ned i
dalen på den anden side af bakketoppen. Råen kom gående stille og roligt. I
det samme rejste en anden rå OG GAFFELBUKKEN sig op ca. 40 m. nede.
Jeg fik lige sikret mig en ekstra gang at
der var horn i panden, fik afsikret riflen,
fandt bukken, krydset på bladet, ånd
ind, ? ud og skyd...( TAK FOR DET
RÅD). Da jeg efter vel omkring 2 sek.
kiggede ned i dalen, så jeg 2 stykker
råvildt som forsvandt rundt om bakketoppen. Om bukken var imellem havde
jeg ingen anelse om på dette tidspunkt.
Kikkerten frem og tjek stedet hvor jeg
havde skudt. Jeg kunne bare ikke se
bukken og tvivlen begyndte at indfinde
sig. Havde jeg ramt? Hvor havde jeg
ramt? Var den kun lige såret? Hvad nu?
Jeg ventede 5-10 min. og gik så ned i
dalen for at lede og lige præcis dér
hvorjeg havde skudt efter den, ja, der lå
bukken, skudt med et perfekt skud som
var gået lige gennem hjertet. Den var
død på stedet, skudt kl. ca. 19:45.
Jeg var helt oppe at køre, ringede til

mens jeg fumlede rundt, og
spurgte:”hvorfor skyder du ikke?”. Ja,
forklaringer er der jo masser af :). Op
med hove-det og videre. Vi skyndte os
at pürsche henover bakken for at fange
dem på den anden side. Da vi kom tæt
på toppen af bakken kom råen løbende,
kort efter kom bukken. Den valgte at stå
stille ca. 40 m. fra os. Keld gjorde skydestokken klar, jeg fik riflen op, men
jeg rystede, bukkefeber måske?.
”Krydset” fløj rundt omkring bukken
og jeg besluttede mig for ikke at
skyde.....igen.
Derefter fik vi en snak om oplevelsen
og et godt råd: Find bukken i kikkerten,
krydset på bladet, træk vejret dybt ind,
ånd ? ud og SKYD.
Vi pürschede videre, så flere råer, men
ingen bukke. Det var altså en super
morgen, 2 gode skydesituationer som
jeg har lært meget af.
Lørdag aften aftalte jeg med Keld, at
jeg tog på pürsch alene. Jeg tænker
Keld havde brug for en stor bøf og en
flaske rødvin mens han spekulerer over
om han mon skulle fange og binde bukken til en pæl, så jeg havde tid nok når
jeg skulle skyde :). Vi aftalte at jeg
kunne sætte mig i tårnet inde midt i
pilene og evt. pürsche ned mod den
store sø hvis jeg så nogle bukke. Da jeg
parkerede hos Keld kl. 19:15 lørdag
aften d. 24 maj-08, var jeg fuldt opsat
på at revanchere mig for morgenens
pürsch.
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rigtig god oplevelse og en helt fantastisk afslutning på en super weekend.
Derefter lærte jeg at brække dyret og ,
dagen efter, at partere det. At brække
dyret var nu ikke så stor en oplevelse
som at skyde den :).
Til slut vil jeg sige tak til Keld for en
helt igennem perfekt weekend, en super
behandling og en masse gode råd som
jeg har taget til mig. Det er meget vigtigt for en nyjæger at få en god start på
sin jagtkarriere. Det har jeg fået.
Mange, mange tak for det:)

Birgit ( min kone) som efterhånden var
lidt i tvivl om jeg faktisk gik på jagt
eftersom jeg ikke var kommet hjem
med buk endnu! Sms´ede til mine jagtkammerater.....OG noget som jeg virkelig glædede mig til..... ringede til Keld
og sagde:” Det er Per Jensen, vi har et
dyr der skal brækkes”. Der blev stille
på linjen, man kunne næsten ”høre”
forbløffelsen. Keld tænkte nok:” er det
ham som ikke skyder når de står foran
ham i 4-5 min.?” :) Så måtte jeg forklare hvad der var sket, Keld ville komme
i den lille ”traktor” og jeg begyndte at
slæbe bukken op fra dalen.
Jeg havde det simpelthen SKIDEGODT, tror jeg kunne gå på vandet. En

Knæk og bræk
Per Jensen
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Støt vore annoncører...
...de støtter os!

Heldagsture lørdag/søndag
Hverdage kl. 08.00 - 14.00
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Husk at kigge forbi foreningens hjemmeside:

www.vhjermitslevsaltumjagt.dk
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