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Formanden har ordet
Vi starter igen på et nyt jagtår med mange aktiviteter.

Sidste år kunne vi se en lille stigning til vores flugtskydning, der kom lidt flere til

skydningerne.

Ved pigeskydning er der ved at være en fast skare, som kommer og skyder.

Vi vil i 2018 gå tilbage til aftensskydning om tirsdagen.

Vi havde en del virksomhedsskydning og polterabend skydning i 2017. Det gik utrolig

godt, vi har allerede fået forespørgsler om flere skydninger i år.

Vores riffelskydning går stille og roligt, det er den faste skare, der kommer og skyder.

Vores tiltag med at lave en riffel skydning og flugtskydning til jagttegnselever var en

stor succes.

Vores terræn skydning gik utrolig godt, med skiftende regn og solskin, alle synes, at det

var en god dag.

Vi håber, at alle vil bakke op om vores skydninger i 2018.

På vores hjemmeside er der vildtopskrifter, som må benyttes.

Vi laver krondyrs gullasch suppe, som vi laver prøvesmagning af ved Naturens dag i

Brandbjerg.

Vi har en stor artikel i bladet om mårhundejagt i Hedensted Kommune, og det er en

fantastisk indsats som Peter og John laver med at regulere mårhunde. Hvis nogen har

observeret mårhund, vil jagtforening gerne hjælpe med regulering af dem.

Angående krondyr jagten er det spændende, om de nye jagttider har haft virkning på

bestanden, det vil jo vise sig ved opgørelsen, om der er skudt flere hinder og kalve.

Så er debatten om dådyr blusset op med fredning og areal begrænsninger. Der er flere

debatmøder i foråret om dådyr, jeg vil opfordre til, at så mange som muligt vil deltage i

debatten, så vi ikke får den samme uenighed som med krondyr.

Jeg vil gerne byde Caroline og Mette velkommen i GHJ’s bestyrelse, det bliver

spændende med nye ideer til foreningen.

Sidste år kom vi på Facebook, og nu er vi kommet på Instagram, så I kan få

informationer om Grejs-Holtum Jagtforening ad denne vej.

Har I idéer og nye tiltag, vil vi gerne have det at vide.

Knæk og bræk for den nye sæson.

Rasmus Palmelund



Ingen kunne være i tvivl. Der var gang i noget.
Hids ig  hundeglam,  f ra  den  dygt ige ,
ve l t rænede  gule  lab rador,  blande t  med
opmuntrende råb fra de 3 jægere, fortalte mig,
at der var kontakt med MÅRHUND.
I 4 måneder havde et par mårhunde, næsten
dreve t  os  t i l  vanvid .  Uta l l ige  k l ip  f ra
vildtkameraet, afslørede et mårhundepar -
dem ville vi gerne have fat i.
Men, mårhunden er et fantastisk jagt- og
reguleringsmodstander.

Baitpladsen (foderplads) sendte de lækreste
dufte af hundepiller, ost, lidt slagteaffald,
trafikdræbt vildt og rester fra jagtsæsonen, ud
i de omgivende rørskove. Vildtkameraet var

Mårhund
montere t  på  e t  enke l t s tående  t ræ og
dokumenterede alt bevægelse. Vi havde rigtig
mange video-sekvenser af mårhunde-parret,
så nu var det bare med at sætte sig ud og få
dem skudt. Men mårhundene lader sig ikke
dik te re .  På  t rods  a f  2  skydes t iger,  lod
mårhundene sig ikke se, når vi var der.

Frustrationen begyndte så småt at brede sig
mellem mårhundejægerne. En ide blev født.
Næste gang vi havde besøg fra Naturstyrelsen,
ville vi lave en lille trykjagt.
Fra min posterede post, kunne jeg tydelig
høre, at labradoren havde stillet en mårhund.
Mårhunden stod i en pilebusk og ville bestemt
ikke bruge det klassiske mårhundekneb - at
spille død. Kort efter kunne en af jægerne dog
slå en klo i nakken på mårhunden - hvorefter
den  sp i l lede  død .  Hur t ig t  kunne  man
konstatere, at det var en han man havde fået
fat. Tæven, var trisset afsted. Forhåbentlig
ville den komme frem til en af de posterede
skytter. Grebet blev lidt fastere om Mirokuen,
mens man stirrede ind i kæret. Sandelig, i sit

Bemærk de turkis-blå øjne - når man lyser dem

Levevis:  Mårhunden er  særde les
tilpasningsdygtig og kan leve i mange
forskellige landskabstyper. Vil helst være
i områder hvor der er vand eller i det
mindste fugt ig t . Bække,  åer,  moser,
kanaler, rørskove, fugtige skove mm.
Mårhunde danner par for livet og bliver
inden for et lille “home range” (et område
hvor de typisk jager)  omkr ing 1 km2

Hvalpene fødes omkr ing maj- juni  og
kuldstørrelsen er omkring 5-10, rekorden
er 19! Både han og hun tager aktivt del i
plejen af hvalpene og hen på efteråret
forlader hvalpene forældrene - for at stå
på egne mårhundeben. Hvalpene er
kønsmodne efter 9-11 måneder.

Tæven som blev skudt
i Åstrup eng

Hannen fra Åstrup eng
tages op af

transportkassen - for at
blive aflivet.

Judasdyr: Mårhunde som er steriliseret
og forsynet med en GPS-halsbånd - som
sladrer om Judasdyrets position og på den
måde kan man få fat i dens mage og
eventuelle hvalpe.
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karakteristiske lunten, bar mårhundens sorte
ben den hen mod en dødsensfarlig kurs. Idet
mårhunden  smut tede  ind  i  e t  l i l l e
brombærkrat, skuldrene jeg haglbøssen. Det
var som tiden stod stille. Havde mårhunden
valgt at trykke sig? Eller ville den komme
frem og jeg dermed ville få en skudchance?

Mårhunden kom frem og med det samme faldt
skuddet og mårhunden. Hurtig en ny patron i
kammere t  og  Mirokuen  re t te t  mod
mårhunden. Mårhunden spiller gerne død, for
derefter pludseligt at forsvinde, når man

mindst venter det. Mårhunden fik ikke den
død, man som jæger ønsker at give sit bytte.
Idet Mirokuen skubbede til mårhunden, bed
den sner rende  ud  ef te r  løbet .  Vaklende
kæmpede den sig op på benene, for at modtage
skuddet  der  sendte  den  t i l  de  ev ige
mårhundemarker.
Stemningen var nærmest euforisk. 4 måneders
jagten efter mårhundeparret, var overstået i
løbet af 5 minutters jagt.
Ved den nærliggende ejendom blev der hurtigt
fremtryllet et bål, hvor pølser og brød overgav
sig til varmen og blev til en lækker kulinarisk
oplevelse - blandet med en øl eller vand.
Snakken gik lystigt og vi kunne godt tillade
os  a t  være  en  smule  s to l te .  S iden
“mårhundeprojektet” på Juelsminde-halvøen
blev startet op (under ledelse af Peder M
Jensen) - er det kun gået en vej - frem.
Ingen kan være i tvivl om, at der ydes en
engageret og effektiv indsats i kampen mod
mårhundene af de lokale mårhundejægere.

Vi får kendskab til mårhunde i Hedensted
kommune i:
2011 1 - nedlagt af en bil.
2012 1 - under høstarbejde
2013 ingen mårhunde
2014 4 mårhunde
2015 20 mårhunde
2016 39 mårhunde
2017 55 mårhunde (i skrivende stund -

medio august)
120 mårhunde er på den ene eller anden måde
nedlagt. Grunden til dette høje tal, har vi
mange at takke for. Hedensted kommune gav
et betragteligt beløb, således vi kunne gøre
vore første erfaringer med vildtkameraer og
fælder. Naturstyrelsen har stillet deres dygtige
og kompetente folk til rådighed. Utallige
gange har vi været i telefonisk kontakt med

Judas får et sundhedstjek - inden den slippes fri

Baitplads: Har man fået mistanke om
mårhund på sit revir, eller er man bare
nysgerrig, så er den nemmeste måde, at
man etablere en baitplads. Man skal lade
baitpladsen overvåge med et vildtkamera
- gerne dem med MMS funktion. (-dog ikke
nødvendigt)
Find et sted på reviret, hvor der er vand,
grøft, kanal, siv, rørskove eller mose. Det
er vigtigt at man kan overskue baitpladsen
og gerne kunne skyde på pladsen, når/
hvis mårhunden viser sig.
Sørg for med en buskrydder eller le, at slå
nog le  få  kvadra tmeter  og p lacer
vildtkameraet, så den ikke bliver forstyrret
af vippende grene og strå i blæsevejr.
Foder med, hvad du har for hånden,
mårhunden er altædende. Hundemad,
katte pi l ler,  ost,  f iskeaffald og gerne
trafikdræbt vildt.
Dæk gerne med grangrene eller lignende
- så slipper du for besøg af musvåger og
krager. Mårhunden har en fantast isk
lugtesans og skal nok finde maddingen.

Gravearbejdet har
givet resultat.

Der spilles død.
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For snart 30 år siden, afslører jagtjournalen
en dato, som jeg havde glemt - men ikke
oplevelsen - 19. august 1988, er en dato, der
altid vil stå printet fast i min hukommelse.
Scenen er en lille by, ca. 20 kilometer nord
for Viborg - Roum.

Regnen silede stille ned over søen. Intet havde
vist sig. Tiden var vist inde til  at pakke
sammen og tage hjem. Mimer, min ruhårede
hønsehund, sad stille og kedede sig. Her var
den med på andejagt, hvor den bare skulle
sidde stille og kun apportere hvis der blev
givet lov – ikke lige livet for en ruhåret
hønsehund. Et sidste blik udover den kunstige

folkene og mange gange har de været i vores
område med Judas-dyr - hvilket unægtelig
letter fangsten. Endvidere er det blevet til
meget udstyr, vildtkameraer, fælder, batterier
og masser af lokkemad til baitpladserne -
hunde- og katte piller samt ost. Endelig har
Danmarks Jægerforbund ligeledes stillet deres
ekspertise til rådighed - både med gode råd
og udstyr til at bruge i felten.

Alt  det  vi  har  modtaget  f ra  kommunen,
Naturstyrelsen og Danmarks jægerforbund,
gør det ikke alene. Hvis man ikke får “bygget”
et korps op af dedikerede jægere, så er slaget
for alvor tabt. En mand kan ikke gøre det
alene. Man skal have bygget et korps op af
jægere som kan afløse hinanden. Baitpladser
skal efterses og “fyldes” op. Baitpladsen skal
jævnligt slås, således græs ikke forstyrrer
vildtkameraerne. Kameraerne skal jævnligt
have nye batterier. Fælderne skal efterses og
der skal ny lokkemad i fælderne. Nye pladser
skal etableres. Utallige timer bliver tilbragt i
skydetårne med riffel eller haglbøsse. Snak
med lodsejere, som får råd og vejledning.
Lave folder,  avisart ikler,  skr ive på vore
facebooksider og foredrag, hvor vi prøver at
fortælle om vigtigheden, af vores fælles
problem - mårhunden.
Et bid af en pølse og en slurk af dåseøllen og
tankerne tog fløj tilbage.

Udseende: På størrelse med en ræv.
Mårhundens krop måler 50-80 cm. Halen
er omkring 18 cm. Højden over skulderen
er ca. 20 cm. Den vejer omkring de 10 kg,
om sommeren typisk 4 - 6 kg, om vinteren
omkring de 10 kg. Pelsen farve varierer i
gullige, rødlige grålige toner blandet med
sorte hår på ryg og skuldre. Hals, bryst,
oversiden af halen samt de slanke ben er
typisk sor te eller sor tbrune. Pelsen er
kraftig, specielt om vinteren og halen er
stor  og busket . De sor te tegninger i
hovedet, samt den hvide snude, gør at
man kan forveksle den med en vaskebjørn.
Forskel len er tydel igt  på halen, hvor
vaskebjørnen har 5-7 sorte ringe - dem
mangler mårhunden. Mårhundens pels er
sorte i spidserne, grævlingens er hvide.

Jagt og regulering: Mårhunden har
jagttid fra 1. september til 31. januar - her
kan alle jægere skyde mårhunden.
Desuden må man hele året  regulere
mårhund -  uden man har  søgt
dispensation. HUSK, for at regulere, skal
man være fyldt 18 år og være i besiddelse
af et gyldigt jagttegn.
Regulering kan foregå ved beskydning
eller fældefangst. Hvis man vælger at
skyde mårhunden, må det ske 11/2 time
før  so lopgang t i l  11 /2  t ime e f ter
solnedgang.
Mårhunden må reguleres fra skydetårne
og p la t for me. Du må ger ne bruge
haglbøssen og det  må foregå ved
foderpladsen.

Sender monteres på Judas.
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sø, blikket vandrede videre langs åen, som
dovent slyngede sig gennem engen. På den
modsat te  s ide  af  åen,  s t rækker  en s tor t
skovstykke sig. Bag mig rejser store bakker
sig næsten lodret op. Bakkerne er et fantastisk
“spotte” sted og året før, havde jeg skudt et
bukkelam og en ræv. Det er det nærmeste jeg
har været, - på det man kunne kalde bjergjagt.
Hvad er det dog, der får en jæger til at drage
af sted?

Hvis jeg kunne spå om fremtiden, ville svaret
komme om 20 minutters tid.
Jeg overvejede, om jeg skulle tage hjem eller
gå tilbage til vores “jagthytte”. Her ville en
kop kaffe gøre underværker og måske ville
vejrguderne forbarme sig.
Hunden fik fri. Et par spurter rundt om søen
og nogle ture op og ned ad bakkerne, - hold
da op, hvor kommer en ruhåret hønsehund
hurtigt langt omkring.
Langsomt nærmede jeg mig skoven, hvor
vores lille jagthytte var. Som et lyn overhalede
Mimer mig og forsvandt ind i skoven. Det
skulle den have lov, jagttiden var endnu ikke
startet på fasanerne, så den skulle have lov til
at løbe noget “galskab” af sig.
Ud af skoven, kom bakkende, en?

Efter en god nats vågen ved baitpladser.

Føde: Mårhunden er altædende. Føden
består af bær, frugt, insekter, frøer, fisk,
ådsler mm. Fra Sverige har man nogle
gode videooptagelser af mårhund, som
tømmer en sortands rede for æg - en efter
en. Mårhunden bider hul på ægget og
suger indholdet ud.

Når du tager en mårhund op, hold den væk fra
dig! Bemærk tissetåren.
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God rådgivning - Effektiv projektledelse - Omhyggelighed -

Kvalitet - Konkurrencedygtig - God service  - Respekt og

hensyn - Kun én kontaktperson - Hård kvalitetsstyring - Godt

håndværk - 30 års erfaring - Gode ideer  - Opfølgning

Bjarne Steen
& Chika

Skovvænget 21 - 7100 Vejle - Mobil 2250 4448
Telefon 75 85 3068 - Fax7585 4600
www.bjarne-steen.dk - mail@bjarne-steen.dk

Min første indskydelse, var en odder. En blank
pels, på grund af regnen, snød mig til at
begynde med. Med krum ryg og hvæsende,
forsvarede den sig mod, den arrige hund.
Jeg løb hen og var heldig, at få fat i halsbåndet
med det samme. “Odderen” benyttede sig af
muligheden, for at stikke af. Idet den vendte
sig rundt, kunne jeg se at det var en mårhund.
Den var nu på vild flugt mod de frelsende
graner. Mimer blev nærmest kastet tilbage og
haglbøssen røg til kinden.
Skuddet rullede rundt mellem bakkerne og
skovene. Mårhunden lå ubevægelig på jorden
og Mimer var allerede i gang med at ruske
den.
Efter den obligatoriske rusketur, var det tid
til at tage et godt kig på mårhunden. Det så
ud til at være et flot eksemplar og skindet
fejlede ikke noget. Ingen øremærker eller
noget fortalte mig, hvor den kom fra. Jeg
kunne huske, at  der  var blevet  skudt en
mårhund på jagt ved Rohden gods.
Men her, nord for Viborg!

En ubeskrivelig følelse strømmede igennem
en. For få minutter siden, var alt gråt og trist.
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Jegum (Judas-mårhund) mister sin mage og på
præcis 1 måned går den fra Juelsminde og et
pænt stykke syd for Flensburg - vi kan se den har
gået 291,194 km. på en måned i jagten på en
mage.



Flegmade 9 C • 7100 Vejle
7583 1703 - Fax 7572 7302
tommy@autoexperten-vejle.dk

Centra
lforen

ingen

af Aut
orepar

atører

i Danm
arkv/ mekaniker Tommy R. Hansen

Vi servicerer og reparerer alle biler, uanset mærke
og årgang - også i garantiperioden på helt nye biler.

Vi sørger for altid at overholde aftalte betingelser
og leveringstider.

Vi passer godt
på din bil
Reparation af person-

og varevogne
Alt i reparationer og reservedele

Klargøring til syn
Auto-elektronik - Aircon

Speciale: Diesel

Fakta:
Mårhunden er en glimrende svømmer (5 km.) og derfor er den en trussel for mange af
vore ande- og vadefugle.
Mårhunden stammer oprindelig fra Østasien.
At mårhunden gik ind i Polen fra øst i 1955 og i 1970 havde den “erobret “ Polen.
At man estimerer den årlige vækstrate til 32%
At fra 2009 til 2015 femdobledes det årlige antal observationer af dødfundne og dræbte
mårhunde.
At DNA analyser viser at mange af de mårhunde vi har i dag, skyldes udslip fra
nordvestjyske pelsfarme.   DNA èt er blandet med indvandring fra Tyskland.
Mårhunden kan være bærer af rabies men den kan også være bære af en parasit
“Echinococcus multiloculus” en bændelorm, der er dødelig for mennesker. Flere steder i
Østeuropa plukker man ikke svampe og bær. Man frygter at de kan være forurenet med
afføring fra mårhunden - hvilket øger risikoen for bændelorm.

Nu stod jeg med et bytte, som det ikke er
mange forundt at opleve.
Hvor mange kender du, som har skudt en
mårhund i Danmark?
Alle jægere:  hank op i  vildtkameraerne,
etabler foderpladser og oplev en spændende
jagt på en dygtig og snu modstander. Vi har
brug for alle i kampen mod mårhunden.
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Pokalskydning den 27. august 2017

Pokalskydning med riffel
Vingsted
den 27. august 2017

Hovedskydning
Nr. 1 Kasper Nielsen midten
Nr. 2 Bjørn Johansen højre
Nr. 3 Paw Sørensen venstre

Pokalskydningen
Nr. 1 Rasmus Palmelund (midten)

Nr. 2 Bjørn Johansen (højre)
Nr. 3 Bjarne Tang (venstre)

Lukkede bagduer
Nr. 1 Paw Sørensen (venstre)
Nr. 2 Bjørn Johansen (højre)

Åbne bagduer
Nr. 1 Kasper Nielsen (midt)

Nr. 2 Paw Sørensen (højre) og Kasper
Palmelund (venstre)
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Vildtspisning
i Grejs Borgergård

Fredag den 1. februar 2019
fra kl. 18.30 - 23.00

Pris for hovedret, dessert og kaffe med kage 175 kr.

Hovedretten består af en ret med vildt kød og tilbehør.
Desserten er en overraskelse. Kaffe/te med sødt.

Der var en utrolig god opbakning i år, så husk at melde jer til i god tid.

Bestil i god tid sidst var vi nødt til at lukke for tilmelding, 107 deltagere!

Tilmeldinger til
Rasmus Palmelund 28102754

palmelund@privat.dk
Eller www.grejsholtumjagtforening.dk

Saml krageben og skadeben og afleverer dem til vores
generalforsamling den 16.01.18. Jagtforeningen giver en
patron pr. to ben.

Kragepokal

Paw Sørensen blev vinder af Kragepokalen
2017, 2 år i træk. - Tillykke:
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Medlemspriser for
Grejs-Holtum Jagtforening 2018

Ordinært medlem: 865 kr.

Junior op til 15 år 128 kr.

Ungdom 16 til 25 år 445 kr.

Senior 560 kr.

Hustand 460 kr.

Ekstraordinær 165 kr.

Kursister 0 kr.

Støttemedlem u/Jagttegn 200 kr.

14



Piger/ kvinder
kom og prøv at skyde med haglbøsse
på Brandbjerg Højskole og Vingsted

Onsdag den 30. april fra kl. 18.00 - 21.00, Brandbjerg Højskole

Onsdag den 23. maj fra kl. 18.00 - 21.00, Brandbjerg Højskole

Tirsdag den 12. juni fra kl. 18.00 - 21.00, Vingsted

Tirsdag den 26. juni fra kl. 18.00 - 21.00, Vingsted

Tirsdag den 21. august fra kl. 18.00 - 21.00, Vingsted

Onsdag den 29. august fra kl. 18.00 - 21.00, Vingsted

Vi følger op på tiltag fra de sidste år. Kom
og prøv at skyde med haglgevær, der vil
være instruktører til hjælp. Få mod til at
skyde og måske lyst til at tage jagttegn.

Helaftens arrangement med forplejning
og 1 skydning for kr. 150,-

TILMELDING TIL
Rasmus Palmelund

tlf. 28102754
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Årskalender for Grejs-Holtum Jagtforening 2018-19

Riffelskydning i Vingsted
Søndag den 25. marts fra kl.10.00-12.00
Der er mulighed for at skyde på 200 m  bane.

Flugtskydning i Vingsted.
Tirsdag den 3. april fra kl. 18.00-20.00
Frivillig jagttegnsprøve i Randbøl.
Lørdag den 7. april kl. 09.00.
Alle er velkommen til at komme.
Tilmeldinger til Leif Jensen tlf. 20225986.

Riffelskydning i Vingsted
Søndag den 8. april kl.10.00-12.00
Der er mulighed for at skyde på 200 m bane.

Minijagtsti for jagttegnsaspiranter
9. april - mandag kl. 19.00 i Fælleshuset, Grejs
Alle Jagttegnsaspiranter er velkomne.
Der er lavet 5 poster, lasershot, elg skydning med laser, 3
teoretiske poster.
Minijagtsti koster 50 kr. pr. person.

Riffelskydning i Vingsted
Søndag den15. april fra kl. 10.00-12.00
Der er mulighed for at skyde på 200 m bane.

Flugtskydning i Vingsted.
Tirsdag den 17. april fra kl. 18.00-20.00
Den første time er der mulighed for, at jagttegnsaspiranter
og andre kan få hjælp til skydning.

Riffelskydning i Vingsted
Søndag den 22. april fra kl. 10.00-12.00
Der er mulighed for at skyde på 200  m bane.

Riffelskydning i Vingsted
Søndag den 29. april fra kl.10.00-12.00
Der er mulighed for at skyde på 200 og 300 m bane.

Piger / kvinder kom og prøv at skyde med haglbøsse
Mandag den 30. april fra kl.18.00 til 21.00
Helaftens arrangement med forplejning og skydning for
150,00 kr.
Skydning foregår på Brandbjerg Højskole og Vingsted.
Onsdag den 30. april fra kl. 18.00 - 21.00, Brandbjerg Højskole
Tilmeldinger til Rasmus Palmelund 28102754 eller
palmelund@privat.dk

Piger / kvinder kom og prøv at skyde med haglbøsse  i
Vingsted
Tirsdag den 12. juni  fra kl.18.00-21.00
Helaftens arrangement med forplejning og skydning for
150,00 kr.
Tilmeldinger til Rasmus Palmelund 28102754 eller
palmelund@privat.dk

Flugtskydning i Vingsted
Tirsdag den 12. juni  fra kl.18.00-21.00
Den første time er der mulighed for, at jagttegnsaspiranter
og andre kan få hjælp til skydning

Flugtskydning i Vingsted
Torsdag den 19. juni fra kl. 18.00-21.00
Vi skyder mod Vindelev alle er velkommen

FællesskydningPiger / Mænd i Vingsted
Tirsdag den 26. juni fra kl.18.00-21.00
Den første time er der mulighed for, at jagttegnsaspiranter
og andre kan få hjælp til skydning

Flugtskydning i Vindelev
Torsdag den 28. juni fra kl. 18.00-21.00
Vi skyder mod Vindelev alle er velkommen
Der skydes på Haugevej 16, 7160 Tørring.

Flugtskydning i Vingsted.
Tirsdag den 1. maj fra kl. 18.00-21.00
Den første time er der mulighed for, at jagttegnsaspiranter
og andre kan få hjælp til skydning.

Riffelskydning i Vingsted
Søndag den 6. maj fra kl.10.00-12.00
Der er mulighed for at skyde på 200 og 300 m. bane.

Riffelskydning i Vingsted
Søndag den 13. maj fra kl.10.00-12.00
Der er mulighed for at skyde på 200 m bane.

Flugtskydning i Vingsted.
Tirsdag den 15. maj fra kl. 18.00-21.00
Den første time er der mulighed for, at jagttegnsaspiranter
og andre kan få hjælp til skydning.

Piger / kvinder kom og prøv at skyde med haglbøsse
Onsdag den 23. maj fra kl.18.00-21.00
Helaftens arrangement med forplejning og skydning for
150,00 kr.
Skydning foregår på Brandbjerg Højskole.
Tilmeldinger til Rasmus Palmelund 75853792/ 28102754
eller palmelund@privat.dk
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Lær at lave spegepølser
Vi starter lørdag den 22. september kl. 13.00 på
Ørumskovvej 8, Lindved, 7100 Vejle.
Vi afholder et kursus i at lave vildtspegepølser.
Slagter Christian Juhl vil lære os at lave spegepølser og
pølser, og hvordan vi tilbereder spegepølser.
Dagen kan afsluttes med test af pølser på grillen.
Der kan maks. være 10 personer, så det er først til mølle-
princippet.
Prisen for kurset er med opskrifter og råvarer 500 kr.

Riffelskydning i Vingsted
September 2. september- Søndag fra kl.10.00-12.00
Der er mulighed for at skyde på 200  m. bane.
Pokalskydning

Flugtskydning i Vingsted
September 2. september Søndag fra kl. 13.00-15.00
Pokalskydning

Naturens Dag
Brandbjerg Højskole, søndag den 9. september
Find vej ud i Brandbjergs forunderlige natur.
Kom og oplev Grejsdalens vilde og smukke natur og nyd
dagen i det fri i masser af godt selskab. Og bliv inspireret
til masser af skønt udeliv.

Kursus i Jagthornsblæsning
Kl. 19.00 i Fælleshuset, Sønderbygade 9, Grejs.
Vi begynder igen onsdag den 3. oktober. Kurset kører i
oktober, november, januar, februar og marts.
Det er ingen krav om, at man skal kunne noder, bare man
har lyst til at spille på jagthorn
Tilmeldinger til Rasmus Palmelund 28102754.
palmelund@privat.dk

Jagttegnskursus i Fælleshuset, Sønder Bygade 9, Grejs.
Første aften er mandag den 5. november kl. 19.00.
Tilmeldinger til Jagttegnslærer Christian Juhl, mobil 20 29
33 99. c-juhl@hotmail.com
Eller Rasmus Palmelund 28102754. palmelund@privat.dk

Riffelskydning i Vingsted
Søndag den 6. januar,  fra kl.10.00-12.00
Nytårsskydning med mange præmier.

Jagttegnskursus
Starter igen mandag den 7. januar
Sønder Bygade 9, Grejs.
Hver mandag fra kl. 19.00.
Tilmeldinger til Jagttegnslærer Christian Juhl,
mobil 20 29 33 99.
Eller Rasmus Palmelund 28102754.

Kursus i Jagthornsblæsning.
Vi begynder igen onsdag den 9. januar.
Kurset kører i januar, februar og marts
Kl. 19.00 i Fælleshuset, Sønderbygade 9, Grejs.

Generalforsamling
Tirsdag den 15. januar. kl. 19.00 i Fælleshuset
Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Vildtspisning i Grejs Borgergård
Fredag den 1. februar fra kl. 18.30-23.00
Pris for hovedret, dessert og kaffe med kage 175 kr.
Hovedretten består af en ret med vildt kød og tilbehør.
Desserten er en overraskelse. Kaffe/te med sødt.
Der var en utrolig god opbakning. Så husk at melde jer
til i god tid.
Tilmeldinger til Rasmus Palmelund 28102754
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Hjortebane i Ørre
Tirsdag den 7. august fra kl. 18.00-21.00
Der skydes på elg
Tilmeldinger til Paw Sørensen
Mobil. 20633291 harresoeholm@gmail.com

Feltskydning med riffel, den 18. august 2018
Grejs-Holtum Jagtforening indbyder herved til
feltskydning i Borris.
Stævnets formål er at bidrage til højnelse af jagtkultur,
bl.a. ved at stimulere interessen for større kendskab til
natur, vildt og jagt samt sikker betjening af og
skydefærdighed med jagtvåben.
Der er 5 skydninger med to til tre forskellige vildtarter og
på forskellige afstande. Der skydes på tid.
- Der skal medbringes min. 50 skud pr. deltager.
Der kan deltage 3 personer pr. hold.
Pris pr. deltager er 200 kr. Sted: Ved Borris lejren
Borrislejren, Borriskrogvej 4, Borris, 6900 Skjern
Der må kun benyttes jagtrifler.
Der skal forevises jagttegn, riffeltegn og medlemskort fra
Danmarks Jægerforbund.
Ring eller mail og tilmeld jer. Sidste frist for tilmelding er
lørdag den 15. august
Starttidspunkt vil blive sendt til jer.
Tilmeldinger til Michael Mikkelsen Tlf. 75712754 /
51786607 eller Rasmus Palmelund 75853792 / 28102754
palmelund@privat.dk

Riffelskydning i Vingsted
Søndag den 19. august  fra kl.10.00-12.00
Der er mulighed for at skyde på 200 m. bane.

Flugtskydning i Vingsted
Tirsdag den 21. august fra kl. 18.00-21.00
Den første time er der mulighed for, at jagttegnsaspiranter
og andre kan få hjælp til skydning

Piger / kvinder kom og prøv at skyde med haglbøsse
Onsdag den 29. august  fra kl.18.00-21.00 på Vingsted
flugtskydebane - Pokalskydning

Hele dagen: Vi tænder bål i parken, leger i skoven, byder
på smagsprøver fra lokale producenter, laver snobrød og
pandekager, bygger tømmerflåde, byder på snitteværksted,
mostpresseri samt sang og musik med mere.
Grejs-Holtum Jagtforening deltager med vores
blæsergruppe og jagthorns signaler
Laver flugtskydning for alle og børnejagtsti



Lej sommerhus på Læsø

Lej sommerhus på Læsø www.palmelund-grejs.dk

Dejligt sommerhus med nye møbler fra 2013, beliggende på naturgrund ved Østerby Havn.

500 m fra det hyggelige havnemiljø, spise og indkøbsmuligheder og kun 200 m fra vandet.

Der er læ på grunden.

Til huset hører der åbne terrasser med havemøbler.

Indvendig er gulvene belagt med træ og klinker. Vægge og lofter er hvidmalede.

Pænt badeværelse med bruseniche, skabsarrangement og gulvvarme. Køkken og stue er i et.

Køkken med opvaskemaskine, mikrobølgeovn, varmluftovn og induktion.

Hyggelig stue med bl.a. fladskærms-TV, Cromcast, DVD-afspiller, stereoanlæg med CD-afspiller

og internet.

I stuen er der spisebord til 8, 3- og 2-personers sofa samt 3 lænestole. Ny brændeovn.

Sovepladserne er fordelt på 2 værelser. Det ene værelse har en seng på 140x200 cm, det andet

har 2 køjer / 4 sengepladser (90x200) samt hems.

Soveværelse i anneks, med to boksmadrasser (90x200)

I anneks findes rum med ekstra køleskab, fryser, vaskemaskine og tørretumbler.

Pokalskydning den 30. august 2017

Pokalskydningen piger
Nr. 1 Mette Kaehne (midten)
Nr. 2 Caroline Brorsen (Venstre)
Nr. 3 Lene Steffensen (Højre)

Åbne bagduer
Nr. 1 Mette Kaehne (Venstre)
Nr. 2 Lene Steffensen (Højre)
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Brøndsted Teknik
Hørrevej 21 - Brøndsted - 7000 Fredericia - Tlf. 288 900 80

brteknik@teknik.dk

Alt i glasfiber

Vi leverer emner i såvel små som store størrelser.
Vi er fleksible, leverings- og kvalitetsbevidste

I er velkommen til at kontakte os for et uforpligtende tilbud.

Murermester Ove Rasmussen ApS er et alsidigt byggefirma med en kundekreds,
der omfatter alt fra store virksomheder til private husejere. Har mere end 39 års
erfaring indenfor branchen og 7 ansatte.
Vi udfører små som store opgaver indenfor reparation, nybyggeri, kloakarbejde og
rende/minigraver.
Vi løser alle typer opgaver inden for murerfaget. Fra modernisering af badeværelser
til pudsning af facader, fra isolering af gamle huse til opførsel af nye bygninger.
Vi lægger vægt på det gode håndværk. Det betyder, at vi kvalitetssikrer alt arbejde,
vi udfører, og det betyder, at vi er omhyggelige med at vælge de rette materialer.

Mindstrupvej 3 - 7300 Jelling - Tlf.: 75 87 30 16
Ove 20 45 40 28

Murer- & Entreprenørfirma
Aut. Kloakmester

OVE RASMUSSEN ApS
www.murermesterove.dk

Bjørn Johansen

Tilmeldinger til Rasmus Palmelund 75853792/ 28102754 eller palmelund@privat.dk
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HUNTINGLIFE
SHOP

Europa´s største våbenhandel
Velkommen hos

www.huntinglife.net

Få mere information via vores
Nyhedsbrev | Hjemmeside | Facebook

Besøg vores webshop
eller butik i Hedensted !

Kildeparken 32 | 8722 Hedensted | Tlf. Nr. 75 89 00 00 | www.huntinglife.net

Østjysk Våbenhandel A/S



Følg vores Facebook side
Grejs-Holtum Jagtforening – her er der hurtig

opdatering på seneste nyt fra foreningen.

Facebook Jagtforening Instagram

Vi fortsætter med at afsende nyhedsbreve,
hvor vi sender nyheder ud

om, hvad der sker i foreningen.
Vi vil gerne have, at I opdaterer jeres mail adresser og

telefonnumre.
Det kan ske på vores hjemmeside

www.grejsholtumjagtforening.dk
Tilmeld nyhedsbrev.

Nyhedsbrev jagtforening
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Nørre Bygade 7 - Grejs
Tlf. 25 53 83 33

Bestil og betal
direkte

GREJSPIZZA.DK
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Jagtgudstjeneste
I efteråret 2017 holdt vi jagtgudstjeneste i Hornstrup kirke.

Jagtgudstjenesterne er efterhånden blevet en tradition. Sognepræst Anne Mette Ramsgaard

Johansen har udtrykt, at hun føler sig som jagtforeningens præst.
Selvom det selvfølgelig er et stort arbejde at pynte kirken op, så bliver vi selv hvert år,

lidt stolte, når vi ser resultatet.
Når kirken er iklædt skovens efterårsfarver, og udstoppede dyr og fugle ligger til parade

både udenfor og inde i kirken, og når præsten prædiker om naturens vidundere – så føler
man sig taknemmelig for at få lov til at deltage både i kirken, og i naturen på jagten.

Efter gudstjenesten er det rigtig hyggeligt, at komme over i sognelokalerne og spise
gullasch og derefter drikke kaffe sammen.
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Kursus i vildtspegepølser

Slagter Christian Juhl vil lære os at lave
spegepølser og pølser, og hvordan vi tilbereder
spegepølser.
Dagen kan afsluttes med test af pølserne på
grillen.
Der kan maks. deltage 10 personer, så det er
først til mølle-princippet.

Prisen for kurset er med opskrifter og råvarer
500 kr.
Sted: kl. 13.00 på Ørumskovvej 8, Lindved,
7100 Vejle.

Tilmeldinger til:
Rasmus Palmelund 28102754
palmelund@privat.dk

Lørdag den 22. september.

Å rÅ rÅ rÅ rÅ retsetsetsetsets
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 G R E J S - H O L T U M   J A G T F O R E N I N G

Feltskydning med riffel
Lørdag den 18. august

Grejs-Holtum Jagtforening indbyder herved til feltskydning i Borris.
Stævnets formål er at bidrage til højnelse af jagtkultur, bl.a. ved at stimulere interessen
for større kendskab til natur, vildt og jagt samt sikker betjening af og skydefærdighed

med jagtvåben.
Der er 5 skydninger med to forskellige vildtarter og på forskellige afstande.

Der skydes på tid. - Der skal medbringes min. 50 skud pr. deltager.

Der kan deltage 3 personer pr. hold.
Pris pr. deltager er 200 kr.

Sted: Ved Borris lejren, Borrislejren, Borriskrogvej 4, Borris, 6900 Skjern

Der må kun benyttes jagtrifler.
Der skal forevises jagttegn, riffeltegn og medlemskort fra Danmarks Jægerforbund.

Ring eller mail og tilmeld jer.

Starttidspunkt vil blive sendt til jer.
Med jæger hilsen Grejs-Holtum Jagtforening.

Tilmeldinger til:
Michael Mikkelsen Tlf. 51786607 eller

Rasmus Palmelund 28102754 palmelund@privat.dk
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Caroline og Mette på hhv. 31 og 28 år er de nyeste ansigter hos Grejs-

Holtum Jagtforening, hvor de er blevet valgt ind som suppleanter i

bestyrelsen.

Caroline er til daglig controller hos REMA 1000, mens Mette er driftschef

hos McDonald’s.

I april måned skal de på kursus, så de kan være med på skydebanen som

flugtskydningsinstruktører, hvor de ser frem til en masse hyggelige timer

sammen med foreningens medlemmer.

Nye ansigter i foreningen

Caroline Xania Brorsen Mette Kaehne
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Naturens Dag
Brandbjerg Højskole 20. september 2017

En super dejlig dag i Brandbjergs forunderlige natur.
Der var mange aktiviteter for både voksne og børn.

Jagtforening deltog også med en børne jagtsti, hvor børnene kunne følge en rute med
forskellige dyrebilleder, hvor de skulle gætte, hvilket dyr der var på billederne.

Vi havde kastemaskinen ude, og alle kunne prøve at skyde.
Som en nyt tiltag havde vi smagsprøver på krondyr gullasch.

Blæsergruppen truttede også.
Der var utrolige mange forskellige aktiviteter, rappelling, slagtning af høns, tilberedning af
æblemost, spejderne lavede snobrød, der var slagtere med smagsprøver, vinsmagning og øl.

En fantastik god dag med mange oplevelser og mennesker.



SPRINGBJERGLUND DYREPENSION
&

JAGTHUNDESHOPPEN

Skal du på ferie, på weekend, være bortrejst nogle dage,
flytte eller lignende, tager vi i disse perioder kærligt

hånd om familiens kæledyr.
Vi er også forhandler af et bredt udvalg af udstyr og

kvalitetsfoder til jagthunde

15 kg BRIT PREMIUM
ADULT

Kr. 295,00

15 kg BIRKEMOSEN
ADULT

Kr. 340,00

VASKBARE VETBEDS
MED GUMMI BAGSIDE

75 X 100 CM
Kr. 135,00

V/ANNETTE LAURSEN & MICHAEL SANNER
HÆRVEJEN 20, 7183 RANDBØL

TLF.: 75883123/21183123
E-mail: dyrepension@mail.dk

www.dyrepension.com www.dyrekrematorie.dk
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Som ny jæger er det altid en stor udfordring at skulle vælge sine våbentyper.

Vi vil i jagtforeningen gerne hjælpe med at finde de våben, som kunne passe til jer.

Søndag den 14. maj kl. 13.00-15.00
i Vingsted

Prøv at skyde med forskellige typer jagtgeværer

Vi låner forskellige typer haglgeværer af

Østjysk Våbenhandel,
som jagttegnsaspiranter kan prøve at skyde med.



ÅBENT
Torsdag

kl. 12.00-17.00

Fredag- lørdag
kl. 9.00-17.00

Arne Rasmussen
Højgårdvej 6 - 7100 Vejle

Besøg os på: Telefon: Åben efter aftale:

www.vildmarks.dk 71 706 706 Ny Grejsdalsvej 3, 7100 Vejle

Støvler

Fleece
Sweatre

Waders

Jagtudstyr

Forhandler  a f  b l .a . :Forhandler  a f  b l .a . :Forhandler  a f  b l .a . :Forhandler  a f  b l .a . :Forhandler  a f  b l .a . :
Percussion,

Pinewood og
JahtiJakt
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Lej den mobile kastemaskine med instruktører

Vi er begyndt at tage ud med vores mobile kastemaskine
til forskellige arrangementer.

Der er altid en instruktør med fra jagtforeningen.
Hvis du skal have en privat skydning, polterabend eller et

Teambuildings arrangement stiller
Grejs-Holtum Jagtforening

sig til rådighed med instruktør og kastemaskine.

Ring eller mail og aftal en pris med os.
Prisen vil variere fra kr. 100,- – 150,- pr. deltager.
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Austrlalsk
Chardonnay hvidvin
3 flasker 130 kr

Italia Appassimento
rødvin
3 flasker 150 kr.

Syd Afrika Shiraz
rødvin
3 flasker 130 kr.

KØB JAGTVIN

Syd Afrika Shiraz
Italia Appassimento
Australsk Chardonnay

3 forskellige slags
140 kr.



Med fire virksomheders
ekspertise og erfaring, kan
vi endnu bedre finde den 
helt energi-rigtige løsning 
til dig og dit hjem.
Det sparer dig for en 
masse bekymringer og et 
unødvendigt overforbrug.

Kontakt os allerede idag
for et gratis tjek af jeres
energiløsninger. 
Det er første skridt på vejen
mod en besparelse!

Udnyt din varme bedst muligt!

VVS


