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Formanden har ordet
Sidste år har budt på mange overraskelser.
Jeg vil gerne sig tak for den store opbakning til vores vinter arrangementer.
Jeg kan nævne vildtaften, hvor der var der 120 deltagere til spisning, der
kunne ikke være flere i Borgergården. Ølsmagning og vores ost og rødvin
var også godt besøgt.
Turen til Korsholm var overtegnet på et par timer. Vores feltskydning i Borris
er ved at være kørt godt ind, så der er flere, der deltager. Sidste år investerede
vi i tre skydetårne for at gøre det mere relevant at skyde fra tårne.
Vingstedskydning kører stille og roligt, der kommer flere og flere, så det er
rigtig godt.
Pigeskydningen er vi nødt til i år at lave på to aftener, da det kommer så
mange, at pigerne ikke kan nå at skyde ret meget.
Flugtskydningsbanen: her var der ikke så mange, der kom sidste år, så vi
har bestemt, at vi vil investere i to sneppe maskiner, så det bliver en mere
alsidig skydning, og at det kunne lokke flere på skydebanen.
Jagthorn er vi i fuld gang med, så hvis der er nogen, der har lyst til at spille
horn, er de meget velkommen.
Jagttegnsundervisningen som Christin kører, er i fuld gang. Der kan godt
være flere på holdet, hvis de skynder sig.
Jagttegnsaspiranterne deltager i kurset, i minijagtsti og den frivillige
jagtprøve.
Vi laver det samme blad igen, for vi mener i bestyrelsen, at det stadigvæk
giver en god oplysning om, hvad der sker i Grejs-Holtum jagtforening.
Vi vil i 2012 opretholde vores høje aktivitetsniveau, og derved styrke vores
medlemstilgang.
Vi vil til terrænskydning i år sætte mere fokus på, at få langt flere til at
deltage.
Det er en rigtig god træning.
Vi vil gerne opfordre vores medlemmer til at deltage aktivt i de aktiviteter,
som vi laver i 2012.
Hvad angår små vildt er der stadigvæk en tilbage gang med småvildt, og
frem gang med klovbærende vildt, krondyr, sika, dådyr og rådyr.
I 2012 skal der igen forhandles om kommende jagttider, det bliver
spændende, hvordan det går.
Vi vil gerne, at der er så mange som muligt, der vil komme med kommentarer
til jagttider og fredninger.
JKF har årsmøde den 2. februar i Vingsted, kom og giv din mening til kende.
Der er blevet lavet et nyt reguleringskorps til bl.a. at tage kampen op mod
mårhunden og andre uønskede vildtarter, ring til dem i jeres område, hvis I
observerer mårhunde.
Jeg vil gerne takke for det store arbejde, som bestyrelsen og suppleanterne
har ydet i 2011.
Knæk og bræk for den kommende sæson.
Rasmus Palmelund

Bukkejagt
for enden
af
landingsbanen
Fotograf Jørgen Haubjerg

Den 31. maj 2011 var jeg på bukkejagt i

D e s t o re m a r k e r gr æ n s e r o p t i l s t o r e

Vandel, og det blev en aften, som vil bestå i

skovområder og ikke mindst op til Billund

vores erindringer i lang tid fremover.

lufthavn. Derfra hvor jeg sidder, kan jeg se

Jeg har en god kammerat, Tom, som jeg har

radaren og i perioder kommer flyverne som

kendt hele livet og gået i skole med altid. Han

perler på en snor og lægger an til landing.

er landmand og har en svinegård i Vandel. Tom

Det larmer helt vildt, og man skulle tro, at alt

har altid sagt, at hvis han blev landmand og

vildt ville flygte langt væk.

fik sin egen gård, så skulle jeg have jagten,

Men de er vant til det, og rådyrene, de kigger

og sådan blev det. Og det nyder jeg så rigtig

slet ikke op på de store skygger, der glider

godt af, og mangler han en ekstra hånd engang

hen over hovderne på dem.

imellem, så hjælper jeg ham.

Tilbage til bukkejagten. Vejret var rigtig fint,

Det er nogle gange rart, at vi kan værdsætte

ikke varmt og svag vind fra vest, som passede

hinandens hjælp uden altid og skulle have

helt perfekt, da man skal pürche ca. 500 meter,

penge imellem os.

inden man er på plads.

Der er ca. 60 hektar agerjord og kun få hegn,

Denne aften havde jeg en anden kammerat

og umiddelbart ser det ikke ud af noget

med, Jørgen, ganske vist uden riffel men med

særligt. Men for enden af stykket går der en

kamera. Jørgen havde tidligere investeret i et

lille bæk, hvor der støder en brak stribe op

godt spejlreflex kamera, og han havde spurgt,

til. Og det er her at vildtet trives og veksler

o m h a n k u n n e ko m m e m e d e n a f t e n p å

langs.

bukkejagt. For så skulle den store linse prøves
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af, og så vidt muligt skulle han have nogle

Nå, men vi kom på plads ved den enlige busk,

gode skud med kameraet.

som gav os en god baggrund som skjul. Vi

Jeg havde selv været derude et par dage

havde ikke siddet ret meget mere end et

tidligere, og havde set en buk. Den stod lige i

kvarters tid, før der kom en rød skikkelse til

skel, og der var ingen kuglefang, men nu

syne i det grønne græs på brak striben.

havde jeg set ham, så der skulle nok være en

Det var en rå. Den stod i nogle minutter og

chance for at se noget igen.Og ikke mindst

sikrede, og begyndte derefter at esse. Klokken

fordi der er mange dyr i området.

blev otte og jeg sad og spejdede i kikkerten.

Vi var derude omkring kl 19, og vi stod lige

Jørgen sad en halv meter skråt bag ved mig

et par minutter og spottede ud over markerne,

og brugte sit kamera. Ret flittig, syntes jeg.

om der skulle være dyr ude langs skovkanter

Jeg lånte ham et par øjne, og han viste straks,

og hegn, for vi skal pürche ca. 500 meter langs

hvad jeg hentydede til.

bækken, som snor sig i det åbne landskab. Vi

Et spejlreflex kamera tager kniv skar pe

har ikke en eneste mulighed for at gå i

billeder, men det slår et lille smeld, hver gang

dækning af noget, så det er med at være vågen

man knipser, og det begyndte og gå mig lidt

og hele tiden bruge kikkerten.

på (smiler).

Omkring 150 meter fra skovkanten, står der

Efter at jeg har fået ro på Jørgen, begynder

en enlig busk, og det er den vi skal ned til.

jeg igen med kikkerten, og pludselig fanger

Vi pürchede langs bækken og holdte med

mit blik et hvidt spejl ca. 100 meter fra os

jævne mellemrum en pause, for lige at kigge

inde i noget tæt pil og skrub. Der går lidt,

terrænet efter. For alle bukkejægere ved selv,

inden jeg siger til Jørgen, at jeg tror, der står

hvor træls det er at støde et dyr på vej ud på

et dyr inde i pile busken. Jeg bruger kikkerten

plads. Så er det lidt som om aftenen er ødelagt.

hele tiden, og jeg konstaterer, at det er et dyr,

Åben hver
fredag 9 -17 og lørdag 9 -13
Arne Rasmussen
Højgårdvej 5, 7100 Vejle
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men det rører sig overhovdet ikke i vel nok
10 min. Og der er så mange grene i hoved
højde på den, at jeg ikke kan se, om det er en
buk. Tiden går og vi bliver mere og mere
spændte. Så pludselig begynder den at stå og
slikke sig, og her får jeg lejlighed til at kikke
nærmere efter.
Det er en buk, ganske vist ikke en stor af
slagsen, men en pæn gaffel buk.
Jeg kiggede på klokken, der var godt et
kvarters tid til lukke tid endnu, så vi måtte
bare vente og se tiden an, og håbe på den ville
komme ud til råen, som stadig gik foran os.
Alting føltes som det stod stille, men så

Vi venter lige et par minutter, og så går vi hen

begyndte bukken at gå. Og det viste sig til

for at finde bukken.

vores held, at det var ud imod os.

Jeg skridtede 90 meter af, og her lå han så

Jeg lagde riffelen klar i skydestokken, fik mig

forendt.

sat godt til rette, og afventede nu bare, hvad

Jeg sætter mig ned ved siden af bukken, og så

bukken ville. Jørgen var også klar, og han

blev der ellers taget billeder. Det var jo med

klipsede løs med kamaraet, trods bukken var

at udnytte, at man havde en fotograf med, der

under 100 meter fra os. Jeg måtte atter en gang

kunne tage dugfriske billeder. Jeg skulle til

lige brumme lidt, og han holdt inde.

at brække den, og da jeg vendte bukken om,

Nu fik bukken lidt mere travlt, og hvis den

kunne vi se, at den havde været i ilden før.

fortsatte kursen, ville den komme ud af nogle

Den havde et grimt stort åbent skudsår på

høje margueritter og tidsler, og stå perfekt.

bringen. Nu var jeg endnu mere glad for, at

Jeg hvisker til Jørgen, at går den et par meter

jeg fik den buk, for såret sad, så dyret ikke

mere, er den helt fri, og jeg vil lade skuddet

kunne slikke det rent, men det havde heldigvis

gå. Bukken fortsætter og står perfekt. Jeg

været koldt i vejret, for hvis der var gået spi i

hvisker igen, at om 5 sek. vil jeg slippe

såret, havde bukken gået en grufuld død i

kuglen, og Jørgen holder knappen nede på

møde.

kameraet.

Jeg kontaktede en nabo og fortalte, at jeg

Klokken er 21.40 og skuddet går, og bukken

havde skudt en anskudt buk, for med det skud

forender i skuddet med en høj blad kugle. Vi

kunne bukken have gået langt, og der måtte

er helt oppe og køre, alt lykkedes, og nu må

tydeligvis have været schweiss. Men nu var

vi se, hvad han kunne med kameraet. Perfekt,

bukken død, hvis det kunne give en anden

det lykkedes ham at få et billed lige, hvor

jæger ro i sindet.

kuglen har passeret dyret, og et splidt sekund

En god aften og en oplevelse rigere, drog vi

inden bukken falder til jorden.

hjem ad til Tom, som nu kunne se frem til at

Jørgen er mere høj, end jeg er over det billede,

få et dyr i fryseren.
Med jæger hilsener Paw Sørensen

for jeg har nok at gøre med lige at nyde de
indtryk, jeg fik af at skyde en buk.
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Er det ikke imponerende
Ved Grejs-Holtum Jagtforening
generalforsamling blev der delt diplomer ud
for mange års medlemskab af
Grejs-Holtum Jagtforening
P S !
Desværre har vi ikke oplysninger på alle vores medlemmer.
Så hvis du ved, at du har været medlem af landsjagtforeningen i så mange år, at du
nærmer dig et jubilæum, så giv os besked.

Bagerst fra venstre:
Erik Jensen 40 år - Knud Therkelsen 40 år - Kristian Therkelsen 40 år
Svend Erik Christiansen 40 år - Niels Peter Hansen 40 år.
Forreste række:
Rasmus Palmelund 30 år - Bjørn Petersen 55 år - Jørgen Therkelsen 30 år.

9

Pokalskydning 25. august 2011
Vinder af pokalskydningen 2011
blev følgende:
Nr. 1
Kasper Nielsen midten
Nr. 2
Michael Mikkelsen til højre
Nr. 3
Rasmus Palmelund til venstre
efter omskydning med Bjørn
Johansen

Vinder af lukket bagduer 2011
blev følgende:
Nr. 1
Michael Mikkelsen til venstre
Nr. 2
Toke Thy Kayser til højre

Vinder af åben bagduer 2011
blev følgende:
Nr. 1
Kenneth Hansen til venstre
Nr. 2
Kasper Nielsen til højre
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Vildtspisning
i Grejs Borgergård
Grejs-Holtum Jagtforening laver igen mad i Grejs Borgergård

fredag den 3. februar fra kl. 18.30 - 23.00
Pris for hovedret, dessert og kaffe med kage 100 kr.
Hovedretten består af en ret med krondyrkød og tilbehør.
Der var en utrolig god opbakning både fra medlemmer af Jagtforeningen og fra mange
Grejsborgere sidste år, faktisk har der aldrig været så mange til fællesspisning i Grejs
Borgergård, og vi måtte desværre sige nej til flere.
Så husk at melde jer til i god tid.
Borgergården stod for borddækning og Jagtforeningen for maden.
Menuen sidste år var krondyr ragout med kartoffelmos,
hjemmesyltede pickles, asier og vindruegelé.
Desserten var bagte ferskner med marcipan i abrikossovs og hertil is.
Til kaffen var der hjemmelavet muffins med nødder og chokolade.

Tilmeldinger til Rasmus Palmelund
75853792 / 28102754
palmelund@privat.dk
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Jagthornsblæsning
I 2009 startede Grejs-Holtum jagtforening sit

som mest bliver brugt hedder Fürst Pless, hvilket

første jagthornsblæsningshold op, hvilket har givet

også er det horn, som vi på holdet spiller på.

anledning til megen morskab og læring. Årets hold

Jagthornets oprindelse stammer fra behovet for

har fået to nye medlemmer i 2011, og vi blæser på

samarbejde på jagter, hvilket startede med signal

livet løs, da den eneste måde at lære kunsten på er

melodier til fremdrift og holdt, som mange ville

ved at øve.

ligestille med krigssignaler fra film.

Læringsprocessen kan være meget lang, hvilket

Siden oprindelsen af jagthornet, er der lavet mange

alle må indse, da munden og læbemusklerne skal

signaler, og hvert signal har sin betydning. De

optrænes, inden man kan styre noderne. Men

signaler som vi har arbejdet med i Grejs-Holtum

allerede til årets byfest, stod vi fem mand stærk

er, jagt begynd, jægerråb, giv agt og samling,

op, og spillede for de fremmødte. Ligeledes siges

rådyret, ræven, haren, jagt forbi, løs hundene med

der, at alle på holdet, har spillet på jagter.

forstået og frokostsignalet. De fleste signalers

Holdet har gennem de tre år haft tilholdssted i

betydninger giver sig selv som jagt begynd og jagt

fælleshuset, hvor det har været muligt at øve sig

forbi, som har til hensigt at starte og slutte jagter.

sammen og hver for sig, da de fleste på holdet er

Hvad angår signalerne for vildtet, spilles de til ære

nybegyndere inden for kunsten.

over det faldne vildt på paraden. Selv for den sikre
såt spilles der et signal “frokost”, som spilles inden

Jagthornet og signalerne

jægerne sætter sig ind til bordet og den velfortjente

Jagthornet er blevet brugt langt tilbage i tiden, man

madpakke.

har sågar fundet elfenbenshorn fra 1300 tallet.

Afslutningsvis vil jeg som underviser, gerne

Men i 1600 tallet, blev det første rigtige jagthorn

henvende en tak til jagtforeningen, for den store

lavet i Tyskland, som siden da er blevet udviklet

støtte og det engagement som bestyrelsen og

til det vi i dag kender som parforcehornet. Hornet

medlemmerne til undervisningen medbringer.
Lars Ringgive
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Piger/ kvinder
kom og prøv at skyde med haglbøsse
Mandag den 7. maj og mandag
den 21. maj fra kl.18.00 til 21.00
Vi følger op på et nyt tiltag fra de sidste 3
år. Der bliver i år to aftener, fordi der sidste
år var så god tilslutning. Holdene bliver
lidt mindre, så alle kan nå at skyde mere.
Kom og prøv at skyde med haglgevær, der
vil være instruktører til hjælp. Få mod på
at skyde og måske lyst til at tage jagttegn.
Helaftens arrangement med forplejning og
skydning for 150,00 kr.
Ti l m e l d i n g e r t i l R a s m u s Pa l m e l u n d
75853792 / 28102754

På vej med 20 nye boliger på
Grejsbjergvej
Hovgårdsvej

Grejs Mølle

Regionskontoret
Pakhusvej 4
6000 Kolding
70 12 13 10
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Røget vildt, rødvin og ost
i Grejs Borgergård
Grejs-Holtum Jagtforening arrangerer røget vildt,
rødvins- og osteforedrag i Grejs Borgergård

fredag den 13. april fra kl. 18.30 - 23.00
Vi får besøg af en erfaren ostemand Arne
Rasmussen fra Rosenkilde Ost,
samt en rødvindskender fra Coop Danmark.
De vil begge fortælle om de ting, vi skal
smage.
Pris for arrangementet er 150 kr.
Tilmelding:
Rasmus Palmelund 75853792 / 28102754
palmelund@privat.dk

BankNordik
giver personlig
rådgivning
I BankNordik tilbyder vi personlig rådgivning af kompetente
og engagerede medarbejdere. Vi rådgiver både om daglig
økonomi og større økonomiske beslutninger. Det betyder
tryghed i hverdagen og muligheder i fremtiden.
Velkommen i BankNordik.

www.banknordik.dk
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Vejle afdeling
Dæmningen 34
7100 Vejle
Tlf. 76 97 81 50

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.

Brøndsted Teknik
Hørrevej 21 - Brøndsted - 7000 Fredericia - Tlf. 2889 0080
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Årskalender for Grejs-Holtum Jagtforening 2012
Minijagtsti for jagttegnsaspiranter
19. marts. – mandag kl.18.00
Alle Jagttegnsaspiranter er velkomne.
Der er lavet 5 poster, lasershot, elg skydning
med laser, 3 teoretiske poster.
Minijagtsti koster 50 kr. pr. person.

JANUAR
Jagttegnskursus
Igangværende jagttegnskursus starter igen den
9. januar, Sønder Bygade 11, Grejs.
Hver mandag fra kl. 19.00.
Tilmeldinger til Jagttegnslærer Christian Juhl,
mobil 20 29 33 99.
Eller Rasmus Palmelund 28102754.

Riffelskydning i Vingsted
Marts 25. – søndag fra kl.10.00 til 12.00
Der er mulighed for at skyde på 200 og 300 m.
bane.

Riffelskydning i Korsholm skydearena
Træning til riffeljagt.
Tirsdag den 24. januar fra kl. 19 - 21.00.
Vi mødes ved Grejs Brugs kl. 17.45.
Tilmeldinger til Paw Sørensen
Mobil. 20633291 - harresoeholm@gmail.com

Frivillig jagttegnsprøve i Randbøl.
Lørdag den 31. marts.
Alle er velkommen til at komme.
Tilmeldinger til Leif Jensen tlf. 20225986

APRIL

FEBRUAR
Vildtspisning i Grejs Borgergård
Fredag den 3. februar fra kl. 18.30 - 23.00.
Hovedmenuen er krondyr med tilbehør.
Pris for hovedret, dessert og kaffe med kage 100
kr.
Tilmeldinger til Rasmus Palmelund
75853792 / 28102754
Kursus i Jagthornsblæsning.
Vi vil starte igen den 1. februar. Kurset kører i
februar og marts, onsdage.
Kl. 19.00 i Fælleshuset, Sønderbygade 11,
Grejs.

MARTS
Tur til Korsholm.
Tag med og se rædselskabinettet og butikken
ved Korsholm.
Lørdag den 10. marts kl. 10.00.
Tilmeldinger til Jagttegnslærer Christian Juhl,
mobil 20 29 33 99.
Ølsmagning i Grejs Borgergård.
Derrik og Torben Mathews kommer og holder
foredrag om øl.
Der vil være underholdning med Irsk musik og
fællessang.
Fredag den 16. marts kl.17.45
Tilmeldinger til Rasmus på tlf. 75853792 /
28102754

Riffelskydning i Vingsted
April 1., 8., 15., 22.,29.,
søndage fra kl.10.00 til 12.00
Der er mulighed for at skyde på 200 og 300 m.
bane.
Flugtskydning i Grejs
April: 12. og 26. -torsdag kl. 18.00-21.00
Den første time er der mulighed for, at
jagttegnsaspiranter og andre kan få hjælp til
skydning
Kom og prøv at skyde snepper fra vores nye
sneppe maskine.
Røget vildt, rødvin og ost i Grejs Borgergård.
Fredag den 13. april kl.18.30.
Foredrag om forskellige rødvin, oste og
smagning af røget vildt.
Tilmeldinger til Rasmus på
tlf. 75853792 / 28102754
Skydning for nyjægere i Grejs
April: 30. - mandag kl. 18.00-21.00
Alle ny jægere og kommende jægere er
velkommen.

MAJ
Riffelskydning i Vingsted
Maj 6., 13.,
søndage fra kl.10.00 til 12.00
Der er mulighed for at skyde på 200 og 300 m.
bane.
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MAJ
Piger / kvinder
kom og prøv at skyde med haglbøsse
Mandag den 7. maj fra kl.18.00 til 21.00
Helaftens arrangement med forplejning og
skydning for 150,00 kr.
Alle interesserede kvinder er velkomne.
Flugtskydning i Grejs
Maj: 10., og 24. -torsdag kl. 18.00-21.00
Den første time er der mulighed for, at
jagttegnsaspiranter og andre kan få hjælp til
skydning.
Kom og prøv at skyde snepper fra vores nye
sneppe maskine
Piger / kvinder
kom og prøv at skyde med haglbøsse
Mandag den 21. maj fra kl.18.00 til 21.00
Helaftens arrangement med forplejning og
skydning for 150,00 kr.
Alle interesserede kvinder er velkomne.
Flugtskydning i Vindelev
Torsdag den 31. maj kl. 18.00 - 21.00
Vi skyder på Vindelev Skydeplads.
Vi skyder mod Vindelev.

JUNI
Feltskydning med riffel,
Lørdag den 2. juni.
Sted: Ved Borris lejren
Borrislejren, Borriskrogvej 4, Borris
6900 Skjern
Tilmeldinger til Michael Mikkelsen
Tlf. 75712754 / 51786607 eller
Rasmus Palmelund 75853792 / 28102754
palmelund@privat.dk
Byfest i Grejs fra den 4. juni til den 10. juni.
Jagtforeningen står for skydning i skydetelt,
sømslagning og for de små vil der være
børnejagtsti.
Falkonér opvisning
Lørdag den 9. juni kl. 14.00
Flugtskydning i Grejs
Juni: 14. -torsdag kl. 18.00-21.00
Den første time er der mulighed for, at
jagttegnsaspiranter og andre kan få hjælp til
skydning.
Vi skyder mod Vindelev i Grejs.
Kom og prøv at skyde snepper fra vores nye
sneppe maskine

AUGUST
Hjortebane i Ørre
Lørdag den 11. august fra kl. 13.00 til 16.00.
Der skydes på elg
Tilmeldinger til Paw Sørensen
Mobil. 20633291 - harresoeholm@gmail.com
Flugtskydning i Grejs
August: 16 kl. 18-21.00
Patrontest på skydebanen i Grejs
Kom og test patroner i dit eget gevær.
Pokalskydning
Den 30. august fra kl. 18.00
Pokaler i hovedskydning, lukket bagduer og
åbne bagduer.
Riffelskydning i Vingsted
August 19, og 26.: . – Søndage fra kl.10.00 til
12.00
Der er mulighed for at skyde på 200 og 300 m.
bane alle dage.

SEPTEMBER
Generalforsamling
Onsdag den 19. september. kl. 19.00 i
Fælleshuset efter vedtægterne.
Gåsejagt i september
Nærmer oplysninger kan ses på hjemmesiden

NOVEMBER
Jagttegnskursus
Fælleshuset, Sønder Bygade 11, Grejs.
Første aften er mandag den 5. november kl.
19.00.
Tilmeldinger til Jagttegnslærer Christian Juhl,
mobil 20 29 33 99.
Eller Rasmus Palmelund 28102754.
Kursus i Jagthornsblæsning.
Vi vil starte igen den onsdag den 7. november.
Kurset kører i november, februar og marts..
Kl. 19.00 i Fælleshuset, Sønderbygade 11,
Grejs.

JANUAR
Riffelskydning
Vingsted 2013
Januar 6.: – Søndag, fra kl.10.00 til 12.00
Nytårsskydning med mange præmier.
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En jagttegnslærer fortæller
Jeg er lige startet på min 16 sæson som
jagttegnslærer, og samtidig er det min 6 sæson i
Grejs-Holtum Jagtforening. Igennem disse år har
jeg haft ca. 220 elever gennem jagtprøven, og af
disse er 94,5 % bestået. Det er blevet nye jægere,
som jeg med tilfredshed har sendt ud på de
forskellige jagtrevirer; de er dygtige jægere, som
jeg til tider selv har mødt rundt om på forskellige
jagter. Ud over skyde færdigheder har jeg
bemærket, at den læring jeg har forsøgt at
indprente dem angående jagtetik og jagtmoral, er
lykkedes i de fleste tilfælde.

Dette med etik og moral er for mig ligeså vigtig,
som alle andre dele af jagtens facetter, men
selvfølgelig er sikkerheden jo det, der
overskygger alt i undervisningen.

For mig er det vigtig, at vi holder jagtetik og
jagtmoral højt, da en del af de, der tager jagttegn
i dag, ikke har fået jagten ind fra barnsben.
Derfor er det vigtig, at vi som jagtforening tager
det ansvar på os, med at undervise og give den
stolte tradition, som jagten er, videre.

Men min erfaring siger mig, at det ikke er hos
nyjægerne at fejlene sker, da de generelt er godt
uddannede, samt det at bestå jagtprøven i dag,
ikke er så enkelt. Da man på landsplan har en
beståelse procent, der ligger omkring de 70
procent, er der en ting, der er sikkert, at kravene
vil blive skærpede fremover. Dette kan vi kun
hilse velkommen, da jagten igennem de sidste 50
år har ændret karakter. Fra at være et par venner,
der jagede sammen, til nu, hvor det er
selskabsjagter med op imod 30 deltagere. Det
kræver yderlig agtpågivenhed fra den enkelte
jæger, samt den dygtige jagtleder, som med sikre
og faglige evner leder en sådan fælles jagt.

Det er ligeledes en tilfredsstillelse for den nye
jæger at han / hun kender de forskellige udtryk
samt ved, hvorledes man gebærder sig i større
eller mindre jagtselskaber.

Jeg er glad og stolt over at være en del af GrejsHoltum Jagtforening, der er sit ansvar bevist,
således det stadig er muligt at drive forsvarlig og
bæredygtig jagt i Danmark.
Christian Juhl

Der er jo irriterende, når man står ved en parole,
og en af deltagerne ikke tager hatten af under
jagtlederens parole, eller kommer slaskende med
en skudt fasan bærende i stængerne.

Gåsejagt i september
Vi prøver at få stablet en gåsejagt på benene i september
Det bliver en dagjagt,
og hvad det kommer til at koste,
ved vi endnu ikke.
Nærmer oplysninger
kan ses på hjemmesiden
www.grejsholtumjagtforening.dk
Rasmus Palmelund 2810 2754
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Jagttegnskursus
Grejs-Holtum Jagtforening arrangerer igen i år jagttegnskursus i Fælleshuset,
Sønder Bygade 11, Grejs.

Vil du gerne være jæger
– så starter det med et kursus
Grejs jagtforening udbyder i vinterhalvåret jagttegnskursus. På kurset gennemgås i
teori og praksis det pensum, som prøves ved den obligatoriske jagtprøve. I kurset
indgår ligeledes det obligatoriske våbenkursus. I undervisningen vil der være indlagt
ture ud i terrænet, hvor man vil få indblik i praktisk jagt samt hunde arbejde. Der vil
ligeledes være ture til våbenmekaniker (Bøssemager)

Undervisningen foregår i
Grejs–Holtum Jagtforenings lokaler på
Sønder Bygade 11 i Grejs

Kurset indeholder undervisning obligatorisk skydebane inkl. patroner mm. Samt et
medlemskab af Grejs – Holtum Jagtforening for året 2012 og dermed også 11 numre
af Danmarks Jægerforbunds medlemsblad “Jæger”.
Ydeligere oplysninger og tilmelding kontakt Christian Juhl på
20 293 399 / 75 851 306 eller på
cju@tuknet.dk

Hver mandag kl. 19.00
Vel mødt
Jagttegnslærer
Christian Juhl
Ørumskovvej 8
7100 Vejle
Tlf.20293399/
75851306
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Team Building med Erik W. Pedersen
Grejs-Holtum Jagtforeningen har i
efteråret været med i et samarbejde med
Erik W. Petersen. Vi var to dage ude på
Vandel flyveplads. Det var Vestas edb
afdeling, de var 59 personer, de blev opdelt
i 4 grupper. Første gruppe skulle ud at køre
i ATV’er. Anden gruppe skulle ud at flyve
i helikopter. Tredje gruppe skulle ud at
køre i 2 Covette biler, en BMW og en
To y o t a . F j e r d e g ru p p e s k u l l e s ky d e
flugtskydning.
Kl. 8.30 startede alle med morgenmad, og
kl. 9.00 var alle klar til at gå ud til de
r e s p e k t ive g r u p p e r. Jeg h av d e d e n
fornøjelse at være instruktør på vores
mobile kastemaskine og ikke nok ned det,
alt kommunikation skulle forgå på engelsk.

Ud af de 59 personer, jeg havde i løbet af
dagen, var der kun to jægere, resten havde
aldrig skudt med haglbøsse før. Jeg synes,
at det gik utrolig godt, der var kun to som
ikke ramte duer. De var 1,5 time ved hver
aktivitet, og der var ca. 12 personer pr.
hold.
Kl. 12.00 var der frokost. Efter frokosten
skulle alle en tur op i kontroltårnet for at
se udsigten, og for at komme ned skulle
de rappelle. Ved 16 tiden var der gokartløb
for alle.
Aftensmaden stod på grillet vildsvin og
krondyr. En fantastiks dag for deltagerne.
Grejs-Holtum Jagtforening vil gerne takke
Erik W. Pedersen for en utrolig god dag
med teambuilding.
Rasmus Palmelund

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

Skovvænget 21 - 7100 Vejle - Mobil 2250 4448
Telefon 75 85 3068 - Fax7585 4600
www.bjarne-steen.dk - mail@bjarne-steen.dk
Bjarne Steen
& Chika
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EKSTRA! - EKSTRA!

Ølsmagning i Grejs
Fredag den 16. marts 2012,
kl. 17.45 i Grejs Borgergård
Vi har i år været så heldige at få en aftale med både
DEREK OG TORBEN MATHEWS
(far og søn)
De glæder sig til at komme og fortælle om øl fra den store verden, krydret
med sjove og saftige historier.
Vi starter med en god middag (Helstegt gris),
hvortil der er mulighed for at købe interessante specialøl.
Herefter vil far og søn underholde og fortælle om en række forskellige øl,
som vi naturligvis skal smage.
Vi fortsætter aftenen med fællessang, amerikansk lotteri og måske flere
historier, indtil natmaden bliver serveret.
Som noget nyt i år har vi fået lokale musikere til at spille!

Hele arrangementet kan
fås for kr. 290,Bindende tilmelding og betaling senest 13. marts til:
Rasmus Palmelund, tlf. 28 10 27 54, e-mail: palmelund@privat.dk
Carsten Engmark, tlf. 75 85 35 75, e-mail: carsten@tuknet.dk

Arrangører:

Grejs-Holtum Jagtforening - Grejs Idrætsforening
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Pokalskydning med riffel i Vingsted
den 28. august 2011
Kasper Nielsen, 90 point af 90
Bjarne Tang 89 point af 90, til venstre efter omskydning mod Ivan
Ivan Mogensen 89 point af 90 til højre

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.

Murer- & Entreprenørfirma
Aut. Kloakmester

OVE RASMUSSEN ApS
www.murermesterove.dk

Mindstrup 3 - 7300 Jelling - Tlf.: 75 87 30 16 - Mobil: 20 45 40 28
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Fælleshuset i Grejs
Det var en mærkelig fornemmelse at læse,
at vores klubhus, Fælleshuset i Grejs,
skulle rives ned på grund af besparelser i
kommunen.
Grejs Ungdomsklub, Lokahistorisk
Forening og Grejs-Holtum Jagtforening
har haft den bagerste bygning ved børnehaven som klublokale i 6 år, mens den
forreste har været brugt til stordagpleje.
Samarbejdet mellem de 3 foreninger har
fungeret rigtig godt.
Vi måtte læse i Vejle Amts Folkeblad, at
husene skulle rives ned, da de ikke var
tidssvarende. Begrundelsen for nedrivningen var, at husene var for dyre at varme
op, og at de trængte til en gennemgribende
renovering. Ved en nedrivning ville man
spare driften af husene, samt have mulighed for at sælge grundene.
Det man ikke havde taget højde for var, at
kommunen så skulle finde andre lokaler til
Ungdomsklubben og Lokalhistorisk forening. Vi kunne i princippet være henvist
til at leje os ind på skoler i forbindelse med
vores jagttegns- og jagthornsundervisning,
så vi havde ingen rettigheder.
En af begrundelserne for nedrivningen var,
at der blev brugt alt for meget varme. Det
stod vi lidt uforstående over for, da vi
havde sparet meget på varmen ved altid at
skrue ned, når huset ikke blev brugt.
Samtidig var der også tale om en gennemgribende renovering – en renovering de 3
foreninger ikke havde brug for, da vi godt
kan bruge lokalerne, som de er. Husene
skulle renoveres for 1,5 millioner kroner.
Da stordagplejen holdt til nytår 2011,
kunne vi se på varmeregnskabet, at det
faldt til en tredjedel af de foregående års
udgifter.

Vi havde forhandlinger med Kulturforvaltning om, at det bagerste hus, som vi
har, kunne rives ned, og at vi tre foreninger så fik det forreste hus. I første
omgang ville kommunen ikke gå med til
det, vi skulle flytte om i Borgergården og
være.
GHJ kunne nok holde jagttegnsundervisning, jagthornspil og møder der, men
ungdomsklubben og Lokalhistorisk
Forening har meget svært ved at skulle
være i Borgergården.
Da kulturforvaltningen ikke vil give sig,
og det var gået i hårknude, kontaktede vi
lokalpolitiker John Refsgård, han gik ind
i sagen, og der kom så en aftale i stand,
sådan at vi får et årligt tilskud til driften
af den forreste bygning.
Ligeledes skal vi selv vedligeholde bygningerne, men vi får et tilskud til udbedring af den slitage, som i årene har tilført
bygningerne.
Vi er utrolige glade for, at det lykkes at få
en aftale med Kulturafdelingen – og vi
skylder samtidig John Refsgård en stor tak
for hans indsats.
Rasmus Pamelund
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GREJS-HOLTUM JAGTFORENING

Feltskydning med riffel,
Lørdag den 2. juni.
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. 40 skud pr. deltager.
Der kan deltage 3 personer pr. hold.
Pris pr. deltager er 150 kr.
Efter skydning er der muligheder at skyde på hjortebane.
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 31. maj
Starttidspunkt vil blive sendt til jer.
Med jæger hilsen Grejs-Holtum Jagtforening.

Tilmeldinger til
Michael Mikkelsen
Tlf. 75712754 / 51786607 eller
Rasmus Palmelund 75853792
palmelund@privat.dk
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Grejs Byfest
Grejs Byfest løber sædvanen tro af stablen i uge 23
Jagtforeningen deltager som en del af planlægningsudvalget, og får dermed del af
overskuddet. Det gav 8.000 kr. pr. forening – og dermed 8.000 kr. til jer.
Næste års byfestprogram er i støbeskeen. Og man kan følge programmet på
www.grejs-byfest.dk
Af specielt interessant for os jægere er bl.a.
selvfølgelig put-and-take i branddammen, torsdag.
De to sidste år, har det været en “jæger-søn”, der har vundet en af de 3 præmier.
I week-enden har vi vores skydebod, og som noget nyt i år, får vi besøg af et falkonershow. Det er nogle ganske unge mennesker, som har købt en zoologisk have, Lintrup
Zoo, der var gået konkurs. Her har de falkonér opvisning. De kommer med deres falke
og ugler for at vise, hvad de kan.
Vi synes, at det er prisværdigt, at så unge mennesker tager et initiativ til at gå ind i
sådan en opgave, og den vil vi gerne støtte.
Søndag er der dejlig frokost og irsk folkemusik,
og i løbet af week-enden vil der være børnejagtsti.
På byfestudvalgets vegne
Anne Palmelund
formand
Afrikansk plettet
Hornugle

Harris Høg

Falk

Gribbefalk
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Alt i murer og kloakarbejde udføres
Jord- og støbearbejde
Murer- og flisearbejde
Belægningsfliser
Reg. ISOKERN-montør
Kloakering, siveanlæg og
arbejde med rendegraver

TILBUD PÅ TOTALENTREPRISE
Murerfirma

Niels Peter Sørensen ApS
Murermester samt aut. kloakmester
Givskud - 7323 Give - Tlf. 7573 0120 - 4073 8420
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Tur til skydearena
Vi tager en tur til Skjern
tirsdag den 24. januar
fra kl. 19- 21
og skyder på den indendørs skydearena.
Tag rigelig med patroner med, der skal bruges mange.
Vi mødes ved Grejs Brugs kl. 17.45.
Tilmeldinger til Paw Sørensen
mobil. 20633291

Buch Maskinudlejning
- Entreprenør
- Udlejning med fører,
5 tons bæltegravemaskine
- Kloakarbejde
- Belægning: terrasse,
indkørsel
m.m.
Kontakt Arne Buch for
yderligere oplysninger og jeg
vil grave et helt specielt tilbud
frem til netop dig.

Rugbakken 2 7100 Vejle
Tlf. 40 87 50 12
www.arnebuch.dk
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Dagli’Brugsen Grejs
Vi holder åbent hele ugen
kl. 8.00 - 20.00
Bageren tilbyder
hver dag

4 rundstykker
+ 2 stk wienerbrød
for kun

kr. 25,-
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Tur til Korsholm
Tag med og se rædselskabinettet og butikken ved Korsholm.
Kom og se løbssprængninger og defekte skydevåben.
Hør historierne om, hvordan det er sket.
Derefter er der rundvisning i butikken og hjælp til indkøb af våben og diverse.

Lørdag den 10. marts kl. 10.00.
Fra Grejs Brugs kl. 8.45.
Tilmeldinger til Jagttegnslærer Christian Juhl, mobil 20 29 33 99.

Sneppemaskine
Vi har haft en tilbagegang i folk som ville skyde flugtskydning, vi har derfor i GHJ
bestyrelse investeret i 2 sneppe maskiner.
Vi vil på flugtskydningsaftnerne også
skyde efter snepper, kom og vær med.
Vi håber på denne måde, at flere har
lyst til at komme og skyde flugtskydning.
Maskiner er på plads til første skydning
den

12. april fra kl. 18.00
Vel mødt

Jægernes Kommunale Fællesråd
i Vejle kommune
Der er årsmøde i JKF i Vejle i Vingsted den

2. februar kl. 19.00
Der er valg til bestyrelsen og formand.
Jeg vil gerne opfordre alle til at deltage ved mødet.
Der er der også mulighed for at komme med kommentarer til de kommende jagttider.
Vi skal også diskutere, om dådyret skal fredes i Vejle Kommune.
JKF Vejle laver riffelskydning i Vingsted den 24. marts fra kl. 12.00 til 15.00.
Grejs Holtum Jagtforening havde sidste år 3 hold med, et kvinde hold og to mandehold,
så hvis der er nogen, der har lyst til at deltage for GHJ, så ring eller mail.
Til ny jægere er der frivillig jagtprøve i Vingsted den 31. marts.
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Nye tider – Nye skikke
Vonge Kro
Ve l t i l l ave t d a n s k k r o m a d l ave s o g
leveres fra Vonge Kro.
Menuer til festarrangementer på kroen
- eller til private og firmaer ud af huset.
T i l by d e r p l a n l æ g n i n g a f m e n u o g
festarrangement i samarbejde med
Dem.
De kan holde festen i vores hyggelige
rammer på kroen eller lade Vonge Kro
levere menuen til Dem privat.

Vonge Kro • Bygade 99 • 7173 Vonge • Tlf. 75 80 30 13

